
 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان سامي احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمQusay Khattab Omer(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمالدكتور محمود عبدهللا محمد المفرجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحنان قاسم كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممعن عبد العزي شفيق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمDuaa Hatam(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمLecturer Samaa Faiz Khdhur(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد فالح محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد وحيد بردي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأ.د  سلمان علي حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبلقيس مالك هالل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمرحاب فايز أحمد سيد يوسف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزياد علي إسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشهد نصير سعدي حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمم.م  رونق ناطق محمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد حسين علي زعين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممها صالح مطر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدي حسن حسينم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميساء علي عبد الخالق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنسرين سبتي محمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموجدان جعفر غالب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترم. د. علي حسن عبد الهادي المختار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) ABBAS HMOOD MOHAMMED-ALI(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAbd Ulsattar Saleh Aasi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAbeer Sufian Fadhil Alani(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمAbir Hussein Aburas(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمAeshah alakrimi mishri(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمAhmad yass saeed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAhmadNbhan Alkubaisi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAhmed Abid Hussein AlAli(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAhmed Hussein Abbood(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمAhmed sabah abed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمAla Dhafer(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Amira Essam Abdelazeem Elmallah(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAmmar Kareem Madlool(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمAnas Saadoon Hussein(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمAnfal Izaldeen ALKATEEB(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمASEEL ABBAS HUSSEIN(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمaya jamal abbas(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمBaidaa Abdul-Aziz Mohamed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمBakr Ahmed Hussein(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمBaydaa A. Hassan(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمBurhan Abdullah Zaman(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمDarwin Hawar Mohammed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمDhia F.  Al.Fekaiki(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Dr. Abdullah Hassn Mohammed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمDr. Basam Khalaf Suliman(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمDr. Hind Akhram Abdulghafoor(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمDr.Amal Khudair Abbas(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Dr.gelawi Sultan Abtan Alkuzaie(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمDr.Janan M.Al-akeedil(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمEslah shaker rajab(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمEsraa Mobasher Tawfeeq(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمFaezaabud alameer alhudeeb(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمFalah Majeed Hasoon(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Farah khalid Hussein AL-Mayali(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمFatima Karrar Saleh Suhail(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمFatma suliman arrish(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمGhufran Mohammed Ali(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمhadeel Ahmed kanoosh(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمHala Fadhel Hassan(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمHala Jassam Mohammed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمHamsa Mohammed Ahmed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمHaneen Mohanad Al_Qhwaizi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمHatem Mohammed Hadeed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمHiba Amar Hatem Malallah(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمHiwa Abdulrahman Ahmad(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Huda Hussain Mohammad Altabatabai(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمHuda kamal Alheeti(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمHussein saeed safyih(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Ibrahim Fadhil Rashid Alhaitami(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمIsraa ahmed alyasiry(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمISRAA NIBRAS QADER(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمJaafar Ghadeer Khudhair(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمKhabat Anwar Ali(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمKhalat Karwan Fares(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمLaith Abdulla Shafeeq(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمLanja Hewa Mustafa Khal(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمLubna Ahmed Abdulkarim(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMaan Abdul Kareem Jasim(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمMajid Khalid Ohmayed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمManar Mohanad Al-Qhwaizi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMaream Ahmed Abd Al_jalil(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمMaysaa fouad nassar(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMervat mohammad abdullh(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMethaq A. Sabut ALSarray(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Mohammed Ghani Hmeid Khalifa(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMohammed Saleh Lateef(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمMohanad Lateef Tofah(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMOSTAFA MAJEED RASHID(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMsc. Najat Mohammed FLyyih(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMuhamed Jassim Fadhle(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمMundher Jabbar Irsan(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) MURTADHA MOHAMED ALBAKAA(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Mushtaq nathem najm altuyrany(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMustafa abdulmajeed hussein(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمMuthik Abd Muslim Guda(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمNael Mohammed Sarheed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمNagham Y AlBayati(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمNAWAR YASEEN MOHSIN(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمNoor Emad Younis(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمNoor Jassim Ali(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمNoor Riyadh Kareem(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمOmar emad allawi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمOmar Saadoun Hamad(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 Pharmasict Omar Musadak(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

Mohammedالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة  /) المحترم
)Genetic Causes of Male Infertility التي أقامتها جامعة الفرات (

المركز العراقي لبحوث السرطان  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /األوسط 
 23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / والوراثية الطبية

وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 Prof. Dr. Alaa Ibrahim Ismael(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

Almusaweالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة  /) المحترم
)Genetic Causes of Male Infertility التي أقامتها جامعة الفرات (

المركز العراقي لبحوث السرطان  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /األوسط 
 23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / والوراثية الطبية

وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Prof. Dr. Hayder Hassan Al-Yaqoubi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمQahtan Adnan Abd Aljalel(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمRabah Ali Al-Samarai(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمRadyiah Ghulam Haider(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمRafi Abdul-majeed Al-Razzuqi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمRafid Majeed Naeem(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمRaghad Othman Ahmed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمRawaa Najim Alkhameesi(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمRonak Saber Habib(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمsaddam essa mostafa(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمSadiq Dawood Suleiman(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمSaher Burhan Al-jaf(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمSaif subhy Noori(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمSaja najeeb abd -alrazak(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمSalam Yosef Dubai(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمSally Saleem Elshaer(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمSarah kareem mohammed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمSarah khalaf mahmood(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمShaima Shakir Jawad(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمShang ziyad abdulqadir(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمShefaa hussain khlil(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمshler hassan mahmood(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمSinan Adnan M. Noorii(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمSuha Mahdi Hussein(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمSuhad yassein(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمTaha yaseen salih(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمTreefa Farouq Ismail(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) WAFA'QASEM MOHAMMAD JBARAH(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمWalaa Ahmed AL Jedda(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) Waleed Khalid Mohammed Najim(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمwaleed mohammed khorsheed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمWarda Ali Khalifa(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمWissam qadry muteab(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمYahaya Muhi Jabber(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمYamamah Jawad Abbas(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمYaseen Noori Mahmood(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمYussra O.Mussa(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمZahraa Khaled Khazal(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمZahraa Noman Habib(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمZahraa Yosif Motaweq(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمZainab Karrar Saleh(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمZeena Radi Saaed(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترما. م. د. حسين ثاني رشك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترما.م.د حنان نعمان وسين القرة لوسي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترما.م.د.حمديه شاكر مسلم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمابتسام عريبي عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمابتسام كاظم علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملمانابتسام محمدتقي س(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمابتهاج احمد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمابراهيم سالم نافع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمابراهيم علي حمد امشهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمابراهيم عمر سعيد الحمداني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمابوبكر كمال رياض العبدلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماثمار شاكر مجيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماثير باسل عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترماثير محمد اسماعيل(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماثير هاني حرز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحسان محمد هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحسان نصيف جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحالم جاسم زاير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحالم ذاكر محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد ابراهيم جمعة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد جاسم سليمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد حسن ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحمد حميد كامل الكناني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد خالد عواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد راشد عجرش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد ريسان حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد ساجد عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد سامي رحيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمکوراحمد سعاد ش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد سالم احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحمد شهاب احمد حمادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد صالح صاحب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمندياحمد طالل احمد االف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترماحمد طه ياسين المعضادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترماحمد عبد الهادب متعب العيساوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد عبد خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحمد عبدالرحمن ماجد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحمد عبدالساده مزهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد عدنان سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد عزيز عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحمد علي عبدالحسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد محمد جودي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد محمد عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد محمود يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد مخلف عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد مولود احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد نجاح هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد نزهان حازم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد نصيف جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد هادي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماحمد هادي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماحمد هاني محمد النعيمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترماخالص مهدي حسن(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماراء جميل صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمارشد حامد مصلح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماريج عبد الستار فرمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمازهار جبار شكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعبد محيسن مصعب الركابي ازهار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمازهار عبدالسادة نعمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسامه حمزه تايه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترماستاذ مساعد دكتور عصام محمد عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماستبرق محمود مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسراء حسن هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسراء خالد ياسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسراء عباس حطيحط(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترماسراء عبد الكريم معروف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسراء عدنان عبد الجليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسراء علي أبو شنه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسراء كريم خليفة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترماسراء كريم نصرهللا(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسراء محمد راهي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسراء نبيل خضر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسراء هادي كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبد اسعد خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسعد فرج حمزة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسالم ناصر يوسف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسماء بشير عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسماء شاكر عاشور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسماء علي فهد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترماسماء عواد عطية الدوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسماء فاضل عبد الرضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترماسماء فليح إبراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماء وليد عبد القهاراسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسماعيل صالح ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسيل جمعة علي العتابي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماسيل غسان داود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمساسيل فؤاد عبا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماشراق احمد شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماشراق علي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماشرف نجم الدين حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحرز اشرف هاني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماصيل عبدالرضا سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماضواء عزيز خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماضواء ورور نعمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماطياف جميل ثامر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماعياد عمار صيهود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمافتخار جبار عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمافتخار مزهر علي عداي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمافتخار مهدي كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمافراح جبار الزم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمافراح حسون عريبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمافراح علي عبداالمير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمافنان اسماعيل عبد الوهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمياء مؤيد يونساف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماقبال مرد ظاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماكرام عبد اللطيف حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماكرم حميد كرم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماكرم عباس كاظم الطائي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماكرم عبد الكاظم هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماالء عبد الكريم حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمف صالحاالء عبداللطي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) االستاذ المساعد الدكتور عماد كاظم دحام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترماالعالمي / ياسر حسين صحصاح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماالنسة زهراء جواد أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمدر راضي محيسن البهادليالباحث. حي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمالحان دحام هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمالحقوقي حذيفه حيدر شاتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمالدكتورة اسراء عبدالهادي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمالصيباري زين العابدين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمالمحامي مجيد جاسم نايف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمالمهندس عباس لعيبي عبيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمالمهندس همام حسين التميمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمالمهندسة بسمة عبدهللا غافل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمامال حميد رحيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمامال سوادي الشرع(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمامال ياسين محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترماماني انيس عبودي(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماماني جمال فاضل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمامجد محمد صاحب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمامل خضير خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمامل غانم محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمامنة امجد عبد الكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمامنة منذر عبد الجبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمامنه نايف شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمامير حاتم عبد األمير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمامير محمد خلف عبد الدليمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماميرة نعمة محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانتصار جبار علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانتصار رشيد حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمانتصار صابر نوري(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمانتصار فيصل عبد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمانتصار مصطفى الجنابي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمدعلي جبارانتصارمحم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانتظار محمد مناتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانس حامد مصلح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمانسام اسماعيل محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانسام خضير حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانسام زهير نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانسام فائق العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانعام حسين نعمه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمانعام صافي عبد الربيعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمانعام صالح الدين خليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمانغام عادل جياد السعيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبانانوار محسن صك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانور سالم رمضان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانور عيسى محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمانيس شهيد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماوان كاظم عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترماوراس عبد الرحمن عبد الرضا السعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايات جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايات مجيد زيدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماياد عبدالكريم مجيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماياد علي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماية رائد رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايدن كامل محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايدن مازن حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايسن كمال محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان ابراهيم دلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان جواد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان حسن جعدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمايمان حسين هادي الحياني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان حميد خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان صباح علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان عباس خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمايمان فيصل عبد الحسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان ماجد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان محمد خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايمان هاشم خضر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايناس جاسم وحيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايناس سعد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايناس صباح يحيى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمايناس عبد الهادي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعزيز محمد جوادايناس (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايناس مزاحم عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايناس وهاب عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمايه صالح جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإبراهيم جبار كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمإبراهيم طه حمودي التميمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمإخالص محمد عيدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإدريس عبد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمإسراء أكرم حسين العريبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمإسراء عبد علي حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمإسراء ناظم عبد الستار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبدهللا إسراء نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإسراء وعدهللا قاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمإنتصار جارهللا فاضل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإياد ناظم جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمإيمان إبراهيم عوض(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإيمان محمد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإيناس حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمإيهاب حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعيد جرافةأ.آية س(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأ.د.حسام علي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأ.د.خالد حمدان غثوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأ.د.عبدالمهيمن أحمد خليفة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمأ.م.د جمال عجيل سلطان األزبچي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأ.م.د.  جواد رشيد الزيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمأ.م.د.سالم علي حمادي الفالحي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمأ.م.د.ميسون عبدهللا احمد الشلمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأبتهاج زكي سليمان آل حليم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأثير عداي سلمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد ثويني أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأحمد جسام محمد النقيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد حنون عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد سراج جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد سهام رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد صبيح كنيج(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد عباس علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأحمد عبد الجبار غيدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمأحمد عبد الحميد عبد الخضر حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأحمد عبد الرضا عناد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأحمد عبدالستار جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد علي شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد فرحان فليح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدرأحمد محمد قا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأحمد محمد كامل جودة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأحمد محمد يونس آل زويد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد محمود علو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد نجاح عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد هاشم كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد هالل حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد وفيق رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأحمد وليد ذياب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأزهار طالل حامد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأسامة علي جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأسامةجابر عبد السادة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمأسماء عبد الستار عبد الرزاق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأسماء علي عطية(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأسماء نهاد زكي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأسيل سامي امين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأسيل هشام خماس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأطياف محمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأفراح محمد علي محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخليل ألماس أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأمال رشدي أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأمنه ظامي عبد الكريم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأمير جابر شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأمير حيدر خالد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأمير فاضل جواد آل طعمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأمير كاظم شبيب ورد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأمين غانم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأنترانيك قربتيان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأنس احمد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمأنور فرحان عواد الحلبوسي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأوس طلك مشعان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأوس قحطان احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأيان حسين شهيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأيمن سليمان المقدادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمأيوب علوان جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمآفاق حميد ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملحآالء جميل صا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمآالء زنزل رعد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمآالء محمود محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمآمنة جبار مطر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنة حميد احمدآ(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمآمنة زكريا صديق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمآمنه سلمان محمدعلي البيرماني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمآيات عباس رمضان(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمباسم ادريس ذنون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمباسم حميد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمباسم خيري خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمباسم عرام حيدر جنيدر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمباكيزة محي الدين عمر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبان ماجد جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبان ياسين مكي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبتول مطر مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبثينة حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبدون لقب علمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمبراء احمد الياسري(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبراء محمود عبد الكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبسام جبار جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبسام منيب علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبسمان محمود ايوب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبسهي عمران محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشار اكرم جميل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشار جبار هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشار صباح صاحب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمبشار عزالدين سعيد السماك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشار قيس محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشرى حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمبشرى عبد المرتاح خير هللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشرى فارس حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشرى فليح حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشرى كاظم حسون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبشرى ناصر هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمى هاشم حسينبشر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبكر رحمن حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبكر علي كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبكر محمود علو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمبالل إبراهيم يعقوب(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبالل توفيق يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبالل حاتم عبدالغفور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبالل رياض العبدلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسعد الهيتيبالل محمد ا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبلسم ميري مزهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمبلقيس خليل محمود(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبلقيس رمضان عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبلقيس هادي هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبناز صديق عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبهاء حميد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمبهاء حيدر محمد األنصاري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمالديبهيجة عبيس حمود الخ(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبيداء حسين مطلك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمبيداء مطشر راشد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمبيفيان اسماعيل عبدالوهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبدالمجيدفياض تامرصالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمتحرير عبد الحسين خزعل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمتغريد باقر علوان العتابي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمتغريد ضياء مشفي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمتوركان احمد حمه حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمتوفيق عناد عبد العباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمتيسير خليل ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمتيسير عبد القادر صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمثامر مطلك جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمثاير علوان عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمثائر تركي عبد الكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمثائر عبدهللا خليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمثائر علي محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمثناء عبد الودود عبد الحافظ(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمالنبي ثجيلجاسب عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمجاسم ابراهيم موسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجاسم داود سلمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجاسم محمد شامار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمجاسم محمد عبد حمد القره غولي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجاسم محمد عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجبار عبادي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمجعفر صادق حسين األعرجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمجعفر عمران محمد سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجعفر موسى علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمجليلة مارزينا افرام(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجمال حميد وهيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمجمال عبدالواحد جاسم السوداني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجمال هادي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجمعه ساجت سعود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمجنان حسين عبدالقادر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمجنان عبداالمير صبيح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمجنان عدنان عبداللطيف البيروتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمزهر لفته الجبوريجنـان م(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجنان ناظم صادق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجهان فاضل اشرف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجواد كاظم عبيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهان حسين جهادجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجيهان رزاق مسلم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمجيهان محمد خضير(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمحاتم سعدون محسن صيهود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملطائيحاتم فهد هنو ا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمحاتم كريم عبدهللا القريشي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحاتم محمد حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحازم طالب ثويني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحازم عيسى علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحبار حسين جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحبصة علي احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحبيبة خضير عبدالسادة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمح جيجانحذام فال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحذيفة معن نجم حمندي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسام ربيع حامد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسام سعيد عبد الحسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسام هاشم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترمنيحسن حس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسن خضر رجب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسن زغير حزيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسن علي حمزه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسن هادي جبار مجيبل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمادي حسينحسن ه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسن هادي كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسن واصي مكطوف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسن ياسر صبير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسنين احمد الفياض(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسنين حسن علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسنين عبد الكاظم عجه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمحسنين محمد منجي(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسنين محي مجبل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسين ابراهيم عداي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمحسين حبيب مصطفى العزي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين حميد جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمحسين خليل ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين راجي صياح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسين رياض عبدالكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين ريحان عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين ستار جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين سعيد عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين شفيق حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين عباس هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمحسين عبدالباري زويد فرحان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي تقي عليحسين (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين علي جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين علي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمحسين علي حسين صبخه الشامي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسين علي محمد هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحسين علي مال الزيباري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين علي مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين علي ولي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين فالح حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين كريم حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين محمد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحال ياسين كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحال يحيى عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحميد جاسم عبود الغرابي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحميد مجيد حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحنان الزبالوى حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحنان سعدون مطشر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحنان عبد الجليل راضي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحنان عبد الخضر هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمحنان عبدهللا علي حسن الشمري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحنان كاظم حسون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحسنحنان ياسين (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحنين جعفر صادق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحنين عبد السالم علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمحوراء احمد شاكر العميدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحوراء جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحوراء قاسم جعفر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحوراء هاشم خضر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر تقي فضيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمحيدر توفيق قدوري(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحيدر حاتم عبدالوهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر حسن طاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحيدر حمود مهاوش طاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر درعم ساهي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر رحمن داود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر رزاق محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر صبيح شنو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر عباس هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر عبيس محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمحيدر علي نعمة محمد الزبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر عماد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر محمد حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمحيدر محمد حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمحيدر محمد خضير ال جازع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر ناجي مطلك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر ناصر عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحيدر ولي عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمخالد ابراهيم حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخالد احمد شعبان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمخالد خليل إبراهيم العزاوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمخالد سعدالدين احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخالد سعدون محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخالد صبار محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملد عبد القادر عليخا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخالد عبدهللا سهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخالد علي صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمخالد يحيى احمد محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمخالدة حاشوش عداي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخالدة على ثجيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمختام حبيب رسول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخديجة حسن علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمیمصطف ليخل جةيخد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممخضر عبد الرضا جاس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمخضر عبدالباقي خضرالدجيلي(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخلدون سعد غالب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخلود حمدان فهد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخلود خلف محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمخليل ابراهيم اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمخليل ابراهيم فياض(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخليل مثنى جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمخمائل عارف مهدي(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمخنساء عبد الرزاق علي االسدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمخوشي زبير محمدامين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخولة حسن يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمخوله محمد سلطان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد جاسم حسين مخرمش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد صبا فاضل علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمرماحيد فائز عبد الحسين عبد ال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمد قناة محمود عطيه(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. اسراء هاشم سعدون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. جميل ابراهيم عزاوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمد. حيدر مهدي حمزة الشريفي(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
ول صباح علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد سُ المحترمة في  /) المحترمد. َر

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد. رضية مهدي شاكر الجراح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. ريمه عبداإلله الخاني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد. سكينة جبار مشتت الحسناوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمد. سهاد رضا متعب(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد. سيف الدين أمجد إسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. طه عفان الحمداني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمحمن محمد جيران الفهداويد. عبدالر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. عبدهللا حسن محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد. عزيزي براهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد. عمر حازم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهد. عمر علي ط(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. فضيلة عرفات محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. قيس حميد فرحان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد. محمود تركي فارس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد. يونس حسين عبد هللا الحمداني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.احمد عدنان عبد االمير الخفاجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمد.اقبال حربي محمد(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد.انور عبد ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد.بنان خالد البكوع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.حيدر فوزي محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.رضية عبد الباقي خضر الدجيلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.سالم محمود اخمد حياوي التميمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد.ساهرة صادق عبد الرزاق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفتاح-د.سعد غانم علي ال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد.صالح محمد فتحي الحياني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.صدام محمد عبد حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.عبدالخالق أحمد فرحان الجنابي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.عدنان محسن علي المعموري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد.عالءصابر شهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.علي حسن علي وادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد.علي حلو حواس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد.علي عبدالهادي الكرخي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد.علي عطاهللا محمد الدوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.غادة قحطان حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.فاضل عباس جبار المحمداوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد.فيصل علي حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمد.ليلى عبد الستار صادق ليالني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.محمد حسون نهاي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.محمد عرفات محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد.محمد مزعل خالطي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمد.يعقوب يوسف عبيد الحسني(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمداكان بختيار عمر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمداليا حسن ظاهرعلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمداليا عامر سعدون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمدانا تحسين عبد الرحمن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدانيال سهيل نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمداود نوري عبد األمير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمدجله طه مصطفى المجمعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدريدعطا علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدعاء أحمد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدعاء حامد عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدعاء ضياء حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدعاء عادل عودة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدعاء علي حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدعاء محمد باجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمدكتور ذاكر محفوظ حامد الدليمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمدكتور سامان صالح صابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمدالل عبد الحسين كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمدالل عبد الفتاح مالك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمدموع كاظم اسماعيل علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدموع ماجد ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدنيا خيرهللا خصاف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدنيا وديع سبع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمديار كريم نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمديرين عمرمحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمذاكر غانم خلف الجبوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمذكرى حسن داحس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمذكرى عبد الكاظم عبد الحسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمذوالفقار عبد الستار جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمذوالفقار كامل يوسف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمذوالفقار مطر شعالن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
حاب جمعة منصور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد المحترمة في  /) المحترمِر

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرابحة محمد خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرابعة طالع محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرافد ياسين جاهل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمافع خضير ابراهيمر(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمراميه محمد أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرائد احمد خضير الطائي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرائد سامي عاتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترمرائد شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمرائد عبدالهادي عبدالقادر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرائد مجبل عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرباب عدنان شهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشدربيع هاشم را(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمربيعة كاطع عبطان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرجاء خضير احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرجاء سعدي لفتة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرجاء عبد االمير غافل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملمحسنرجاء غازي عبد ا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرجوة رعد صاحي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمرحاب عارف مهدي خشان الكالبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرحاب عيال راوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرحاب مهدي عبدالزهرة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمرحاب هادي خضير الربيعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرحيم صبر شويخ(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرسل عبد الرسول علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمرسل عبد الكريم عبد الحميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرسل عبيد سليم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرسل نصير علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمرسول رحيم ماشاف(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرسول عبيد سليم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرسول وداي متعب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرشا خليل عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرشا سعد نعمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرشا سعود عبد العالي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماسينرشا عبد العظيم ي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرشا علي جودي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرشا فالح مصطفى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرشا كاظم عبد الزهره(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرشا نزار حسون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرضا طعمه عبيد العجيلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمرعد عبد الرحمن حميد العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرعد عطا علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرعد مفيد أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرغد اسماعيل جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرغد حامد اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماهيمرغد خلف ابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرغد فتاح راضي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرغد مهدي مسلم العميدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرغد هاشم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرغيد ابراهيم اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمرفل عبد الدائم عمر(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترمرقية إياد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرقية صادق احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرقية منذر جليل عوض(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمرقيه  حسين محسن(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماهيم محمدرنا ابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرنا خلف عبد الصمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرنا سالم جبر سعيدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرنا سالم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمرنا عبد األمير جواد العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمرنا عبداالله محمود(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرنا عالء العامري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرنا كاظم رضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرنا هادي صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرند رافع احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرندة رضوان عبدالجبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرنى وعدهللا يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرواء احمد هالل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمروش ابراهيم محمد(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرؤى عباس ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرؤى مكي شعالن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمرياض أحمد فرحان أبراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرياض خليل حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرياض عباس مرحبا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرياض محمود أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمرياض ناظم حميد الدوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمريام احمد صابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمريام جميل محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمريبوار محمد اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمريهام كريم علوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمزانا اسماعيل عزيز(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمزاهرة عبد الجبار عبد االمير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترماللطيف إسماعيلزبيدة عبد (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزكريا عبد االمير عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزكريا عبد الكريم مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمزكي صباح مصيحب(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهراء احمد اوختي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزهراء تحسين عبدالكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهراء راضي وعد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمزهراء صبار حسين(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزهراء عبد الرحيم أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهراء علي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهراء علي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهراء كريم حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهرة جبار هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهرة مكي محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهره مكي محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزهير عبدالستار احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمينزهير علي حس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزهير نزار محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزياد شهاب احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزياد طارق سمير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزياد عدنان عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسينزيد زامل ح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزيد عبد الجبار شهباز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمزيد محمد فريد عبد العزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينا حميد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينا محمد سبني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينب أمين عبدالجبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب باسل جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب جون خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب حامد محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب حسن مطر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمزينب خليل ابراهيم تاج الدين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمي ماضيزينب سام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب سعد جعفر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينب شاكر الواسطي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب شاكر ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب صبري محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينب صالح الدين حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب عباس عجيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينب عبد الحباررضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينب عيسى عبد النبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب فائق محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب فراس جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب فرج كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب لبيب فخري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمزينب محسن حسن المنصوري(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب محمد علوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب نزار جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينب نزار حسن عنبر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينب هاشم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينة داود سلمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينة طه حسون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينة فتحي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينة فؤاد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينه سيف الدين محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينه علي جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمزينه غانم خلف محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينه قاسم هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمزينه نبيل نصيف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسارة رحيم علوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسارة علي داود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسارة علي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسارة محمد خالد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسارة نعمت احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمساره جاسم زامل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمينساره سهيل حس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمساره عبد الحمزه حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسارين فيصل علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنيسازان نجاة نجم الد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسالي جاسم عبدالكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسالي ناهي حمدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسامر باسم حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترمسامية مزهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمساهرة حسين محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمساهره ابراهيم سليمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسجود كاظم عبد الهادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسجى جعفر طالب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسجى چتاب حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسجى طارق خضر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسجى طالب احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسجى غازي فيصل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسجى محمود نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسحر كامل جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسحر ناجي رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسحراحمدمحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمسحرعبدالرضامجيد(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسراب جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسراب عبد الستار محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسراب عبد الكريم جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسردار رشيد حمةصالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسرمد جاسم محمد الخزرجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسرود ولي اسماعيل الجاف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسرى احسان عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمتوفيق سرى مسلم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسرى مكي شعالن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعاد حامد العيبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسعاد عبد الهادي عبد الرزاق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد جادهللا حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد جويد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسعد شجاع عبدهللا العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد صباح جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمد السادة صباحسعد عب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسعد عبد العزيز خليل سليم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسعد عبد العزيز مسلط(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد عزيز حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد علي رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد كاظم طاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد كاظم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد محي عارف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد نصيف جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد هادي شيتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسعد وداي متعب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسعدون ظاهر خلف الدليمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمسعدي محمد محمود(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسفيان منذر صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسالم شنته طاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسالم هادي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسالمة عادل علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسلمى خالد ياسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسلوى حسن عيدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسلوى صبر محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسلوى علي غانم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسماح أحمد كاظم الجبوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمسماح عبد الكريم عباس الفتلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسمر بشير طه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسمر رحيم نعيمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسمر عدنان احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسمر علي جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسمر فالح حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسموأل سعدي عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسمير أحمد عواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمسميرة سلمان عبد الرسول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسميه إياد عبد الرزاق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسنا صباح على(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسناء خضر جميل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسنان زهير محمد جميل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمجواد السعدي سنان صادق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسنان محمد حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسندس فاروق محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسندس هادي مرزا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسهاد شاكر محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسهاد فاضل عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسهر يوسف محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسهير عادل حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهير علي حسينس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسوسن احمد سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسوسن محمد عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمسوسن هادي جدوع(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمل ايوب نواب الدينسيبا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسيروان سمين احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسيف صالح عبد الحسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسيف محمد ضياء يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمسيماء فيصل محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمسيناء عبد االمير كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحمدٲشاكر رضا (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشامل زامل كايم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشذى صالح اسعد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشذى عبد االمير جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشذى محمد جواد الخطيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشرادة علي حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشروق أحمد كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشفاء خضير عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشلير علي خورشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشمال يونس عبدالهادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشمائل خضير والي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشنيار برهان نعمت(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشهد حسين فالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشهد قاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشهلة حسن هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشهلة ذاكر توفيق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشورش عمر عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيرين جزار أمين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمشيرين عبد الصاحب محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيرين ياسين قاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء جواد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء حافظ متعب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء حسن خزعل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء حسن علي قاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء حسين علي شبع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء رافع سلطان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء رزاق كاظم حداد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء رزاق كاظم حداد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء شامل حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمشيماء عباس جاسم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء عباس صبيح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء عبد الحسين محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمء عبد الرسول حميدشيما(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء عبد الرضا ناجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمشيماء عبيس حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء فرحان مطر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء ماهر محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمشيماء محمد سمير إبراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمشيماء محمد عبادي (محاضرة )(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء محمد عبيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء نزار عايش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمشيماء هادي خضير(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيماء ياس خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصابر عبد الكريم احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصابرين شاكر محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصابرين علي عويد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمصادق عبيس منكور الشافعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصادق كاظم تعبان عداي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصالح ناصر رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمجميل حسنصبا (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصبا حامد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصبا حربي مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصبا حسين مولى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصبا صبيح حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصبا عبود علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصبا ممتاز صالح العسلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصباح جليل خليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمصباح كاظم مرزوق الحمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصبيحة ابراهيم محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصدام عيسى مصطفى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفا عباس علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصفا عبد الجبار حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفا محمد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفاء جاسم طعمه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفاء شكور عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصفاء عبدالكريم ضمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفاء كاظم راضي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفاءجعفرعلوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفية شاكر محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصفية كريم والي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمصالح الدين نجم الدين مجيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمصالح حسن فالح العيسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمصالح عبد القادر محمد سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصالح علي محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصالح كاظم هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصالح مهدي كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصهباء علي احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصهيب عباس علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمصورية زرقون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمضامر اسماعيل مدب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمضحى خالد شحاذة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمضحى سالم نعمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمضحى صباح جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمضحى طعيمة عبد الكاظم عيسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمضرغام خالد ناصر تاج الدين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمضرغام عبد الخضر هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمضفاف قيس جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمضواء محمد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمضياء الدين عفتان حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمضياء محمد احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطارق خلف حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطالب احمد الربيعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطالل حسين صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطالل عبود حنش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطه احمد حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطه محمود محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمطه ياس خضير رميض(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطيبة محمد نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمطيف قيس محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمظفار صبيح باقر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
ال نجاح كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد المحترمة في ورشة  /) المحترمعُ

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعادل عبدالرحمن مصطفى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعادل عيدان عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعامر حكيم جياد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعامر عبدالعزيز خليل الساطوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعباس حميد شكور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعباس رسن شندوخ(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعباس طه حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترميريعباس عبد سويف البد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعباس عبدهللا عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعباس عزيز محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعباس فائق ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعباس مزهر محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعباس ناصلر رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعباس هادي جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبد احمد عواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبد الجبار خليل ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترماجح فشاخعبد الحميد ن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبد الستار صالح هوبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبد الملك ناظم عبد هللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالحق إسماعيل ياس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالحكيم عامر عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبدالحميد صالح عبدالرزاق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالخالق شاكر يوسف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالخالق عايد رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالرحمن رشيد محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعبدالعزيز خضير عباس الجاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبدالعزيز نجم جميل المانع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعبدالقادر رؤوف أحمد البرزنجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالكريم يحيى جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبدهللا أنور فرحان الحلبوسي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعبدهللا فؤاد ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبدهللا محسن هزبر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدهللا محمد عبدالكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبدهللا هاشم جبر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالمنعم حامد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالمهيمن عماد جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبدالناصر عبدالستار حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبدالناصر عبدالقادر صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالواحد بندر حنون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقاسم جبليعبده (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبود عباس عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبير احمد مجيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبير حسن خزعل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعبير عبد الجواد احمد البزاز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبير علي مرهون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبير عيسى ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبير ناهي حمدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعبير هادي صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعثمان جميل محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعثمان عدنان البياتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعثمان كريم حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعثمان لطيف جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعدنان علي حمزه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعدنان قحطان محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعدنان مارد جبر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعدي أحمد جاسم النعيمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعدي مظفر ادريس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعدي نعمه نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعذراء حميد حسون(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعذراء هادي زويد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعزاوي مصطفى الجميلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعزة حميد عبدالسالم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعزة عبد الستار مزهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترمعزت حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعشتار عدنان محمد(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترمعصام رفيق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعصام عدنان رحيم الياسري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعصام كاظم عبد الرضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعصام محمد رشيد درويش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعفراء ابراهيم العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعقيل رحيم جبر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعقيل عبد الزهرة كاظم هلول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعقيل عبد الكريم محمد الحسني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعقيل محمد حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعكرمة خيون شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعال عالء التكريتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعال فاضل علوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعالء حمزة حرمس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعالء حميد عبد العباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعالء رعد حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعالء طه ياسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعالء عباس فاضل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعالء يوسف عايد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي انور احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي أحمد نجيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي بدين محمد الركابي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي بريسم جندي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي تركي شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي جارهللا سعدون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي جاسم جعفر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي جاسم محمد التميمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي جميل احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعلي حسن الغضبان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين سليمانعلي (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي حسين شعالن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي خضير عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي خلف جمعة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي دهش حلو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي رحيم محصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي سلمان محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي صبحي عاصي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي صبري شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعلي عبار عبداليمة(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي عباس هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي عبد الحسين رخيص(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي عبد السميع حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي عبد الصاحب حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي عبد جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي عبد كاطع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي عبدالساده مزهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعلي عبيس حسين المعموري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمس محسنعلي عبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي عطية دخيل الطائي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي عمار حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعلي فاضل محسن صالح الزاملي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي فائق شهيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمالربيعيعلي فالح جوحي سلمان (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلي كاظم عيدان الجراح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي كريم حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي كريم عليوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي مالك حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي محسن ديري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمعلي محمد عبدالرحيم العزاوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعلي محمود تولي الساعدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي محمود شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملي مطير حميديع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي ناصر حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي نبيل عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي يوسف محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلياء بشار جمعة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعلياء حسين عبد القادر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلياء هادي عوده(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعلية كاظم فندي المسعودي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعماد ابراهيم علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعماد بكر عبدالكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعماد نعمان شريف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمعماد يوسف خرشيد(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمار جوهر حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمار زهير صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعمار عبد الكريم عبد المجيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعمار عبد علي حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمار عواد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمار محمد عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمار نعمه حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعماره إسحاق(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر ابراهيم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر احمد سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعمر أمجد عبدالكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعمر خلف رشيد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر خليل سليم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر رحيم خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعمر عبد الكريم علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعمر عبداللطيف موسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر عالء صابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعمر فالح عبد الجبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر مازن امين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر مازن أمين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر مكي رحيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر موفق محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر نزهان علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعمر نصيف جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعهود سلمان جواد الشمري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعهود عقيد راضي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمعيد صالح محمد الفهداوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعيده غانم خلف محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعيسى احمد عيسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغادة فائق محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغادة مهدي كامل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمغادة مؤيد رشيد النعيمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغالب عبد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمغاليه محمد شيخ اكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغدير جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغدير حامد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغزوان حسن علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغزوان قاسم حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمغسان موفق محمد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمغصون جواد عباس(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغصون حسن صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترمالرضاغفران عبد عمران عبد  (السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمغيث حسن عبد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغيث خالد أحمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغيداء عباس جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمغيداء كائن صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاتن جبار كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفادية يوسف ابو خليفة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفاضل جاسم منصور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاضل عباس فاضل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمفاضل عليوي عطية(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاضل كاظم حنون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاضل يونس حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمفاطمة الزهراء شاكر محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاطمة حسن ولي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفاطمة حسنين طالب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفاطمة سوادي زغير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفاطمة عبد الكريم عيسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمدهللا كاملفاطمة عب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاطمة قاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفاطمة لؤي عبدالرؤوف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمودفاطمة مكي (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاطمة هادي كريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاطمه علي غانم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفاطمه نون شاني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمأحمد الحوامدهفاكي (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفائز غازي عبد اللطيف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفائزة حسن غانم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفتوة منور عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفراس احمد بالل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمفراس عزيز محمد الشمري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمفراس کريم عبدالحمزة مصباح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفراس مدهللا مجيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفرح خالد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفرح غانم صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمفرح فتح هللا شهاب المولى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفرح محمود شتيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفرح نمير ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفردوس محمود عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفريد حسين احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفضيلة سلمان داود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفضيلة عبوسي محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفضيلة علي فرهود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفضيله نافع كافي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمفالح حبيب مصطفى(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفالح عبد الرسول حمودي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفهد خلف ياسين الدليمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمفهد مغيمش حزيران الشمري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفؤاد حماد عسل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفؤاد سالم رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمفيحاء حسن هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمقاسم جواد خلف الجيزاني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمقاسم حسن عبيس الجليحاوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقاسم عباس حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقاسم محمد جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمقاهر ظامي عبد الكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمقائد نعمان عبد الملك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقبس خالد ناجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمقبس عبد الزهرة جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقتيبة سعد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمقصي حسين قادر القره غولي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد سبتيقصي رشي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمقصي عبد اللطيف حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقصي عبد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقصي نوري ردام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمقيس فتحي احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمكارزان عبدالقادر احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمكاظم محسن ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكرار سعد فرج(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكرار سليم زايد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمكرار كاظم اسماعيل(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمكريم  محمد ياسين  السعودي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكريم محمود حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمكريم مزعل محمد الالمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترميمة فاضل عباسكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكزال محمد سليمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكمال موني طاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكهالن حسن علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمكواكب ابراهيم محسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكوثر حسن هندي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمكوثر عصام حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمكوركيس شهيد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمران صالح رسولکام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملبالب سامي جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملبلبه محمد بكيره(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملقاء طاهر كامل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمى جاسم حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملمى عبد العزيز مصطفى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملمى عبد الهادي زوين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمى ياسين عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمى ياسين موسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترملمياء أحمد اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمياء حسن رهيف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمياء حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمياء حسين مولى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمياء خضير عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمياء علي لطيف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملمياء ياسين زغير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهر كامللواء طا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملوي عبدالقادرعلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملؤي صباح فليح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمليالي عبدهللا عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمليث مصطفى نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملينا حيدر محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملينا سمير محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملينا قيس ياسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملينا مراد توماس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم. حسين محسن سعدون البخاتي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم. زينب حامد سلمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم. م. إدريس محمد نوري الجباري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم. م. حسين كردوش خلو الجرجري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم. م. علياء حسين جميل الموسوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم. مهند عباس متعب شعالن الجبوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.احمد شهاب عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمفرحان م.م انور عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م بتول كاظم متعب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م سرى رشيد هارون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم.م سلطان حميد سلطان الحسني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م شهاب احمد نعمة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمم.م صفا رضا جاسم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م مروة عقيل جاسب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمم.م. االء وديع عبد السادة العبادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م. حسن سعد شلك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م. وجدان ثامر فزع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم.م.سليم رشيد عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممشيري م.هدى حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمماجد خليف الكمر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمماجد فاهم جعفر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمماريا موفق حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممازن انور يادكار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممود جاسممالك مح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمماهر جاسب حاتم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمماهر عبد الستار احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمماهر علي الشمام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشيخماهره نوري ال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممائدة خلدون حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممتين عبد االمير مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممثنى اسماعيل تركي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممثنى معان ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممجاهد خلف علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممجتبى ابراهيم خلف الجابري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممجيد هادي صالح الحمداني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممحاسن احمد حسين(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحاسن عبد الرزاق خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحسن صادق عبد السادة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحسن علي شريب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحسن محمد حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد ابراهيم الطيف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد احمد الحوامده(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمم الدينمحمد احمد نج(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممحمد إبراهيم محمد(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد أحمد عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمد باسم محمد الجزائري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمد تحسين عليمحم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد جاسم صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد جميل محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماد جادرمحمد جو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد جواد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد حاتم ارحيمه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد حافظ حمزة العبدلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد حسين علي شبع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد حمزة حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد حمودي كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد خلف جمعة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمد خلف رشيد الشجيري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمرشيد احمدمحمد (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد رفيق علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد رياض محمد على(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد ساري كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد سالم جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد سعد حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمد سعدي شفيق العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد سهام رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد شاكر صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد صبار نجم الزرفي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد ظاهر عبد الهادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد عادل محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد عامر شهيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد عبد الجبار عمران(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمد عبد العزيز اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترميز أحمد يوسفمحمد عبد العز(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترممحمد عبد الكريم احمد النعيمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد عبد الهادي سرحان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد عبد الوهاب عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد عبدالباري فزع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد عبدالحسن جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد عبدالحسن شالل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترممحمد عبدالرزاق محمد حمو خليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد عبدهللا احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمد عبدالهادي عبدالقادر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد عبيد حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممحمد علوان سلمان(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد علي شلب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد عمر ميرزا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد عودة حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد غانم خلف محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد غانم عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد فالح وادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد قحطان حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترممحمد قيس عبد مصطفى العاني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد محسن عبدالعزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد محمود محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترممحمد مصطفى عبد العزيز عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد مهدي جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدي عبدمحمد م(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمد نجاة موسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترممحمد نجيب علي نجيب عيسى(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممحمد نزهان ردعان(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمد نوري محمد الموسوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمد ياسين محمد سعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمدحسن عبداالمير دوش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمدصالح ربيع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمود خالد جمعة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمود رشيد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممحمود علي طارق ألرفاعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمود قادر ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممحمود كريم عبدزيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممحمود محمد حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمعبدالكريممحمود محمد (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممديحة يعقوب يوسف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممذير عباس ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممراد صائب محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة   /) المحترميم عبد النبيمرتضى عبد العظ(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممرتضى عبد علي فرحان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممرتضى منصور عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممرفت محمد عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممروان مصدق عراك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممروة طاهر ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممروة عبد الستار جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممروة عزيز فياض(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمينمروه جمال ياس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممروه عبد الكاظم حميدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممروه عزيز داخل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممروه ماجد حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممروى سعد عبد عون(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترميطي كيطانمريم شو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممريم عادل حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممريم عامر سفيان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترممريم عبدالباري عريبي مطرود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممريم عمر صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممريم كاظم جساب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممريم محمد الدليمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممريم هادي رضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة العمل  /) المحترممريمة بلغول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityاأللكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممسار حميد الناصري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممسار صائب كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممسلم محسن خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممسلم موحان عبود الصالحي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممشتاق طالب عبد الوهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممشتاق محمد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى احمد عبد مسلم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى أحمد عريبي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى جابر حمدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممصطفى جواد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى حمدامين رسول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى خالد عبد الجبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى سامي عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى صالح حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى عبدالجبار جميل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى عبدالكريم داود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى عطية حديد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى علي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممصطفى علي نور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممصطفى فالح صالح(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممصطفى فواز زويد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى محمد عبداالله(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى محمد عطية(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى نجدت محمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترممصطفى هذال خميس المجمعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممصطفى وداي متعب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممضر حسن عليوي ابو سني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممعتز خليل ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممعزز عبد الخالق مالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممعمر طالب حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحسين عليمقداد (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممكرم جمال عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمممتاز حازم داؤد الديوجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنال حميد رحيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممنال عبد الواحد صلبوخ(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي حسين منال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنال علي عطية(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنال كمال رشيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنال محسن حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترممنتصر شالل فرحان(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممنتظر ابراهيم عاجل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممنتظر ايوب هادي البلداوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممنتظر سلمان كطفان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممنتظر صاحب مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممنهل يحيى اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنى زيدان بكي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنى عادل اسماعيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممنى كامل حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممها سعيد شده(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
) مها عبد الهادي عبد الرضا علوان العبد هللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Geneticالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة ( /المحترم
Causes of Male Infertility الكلية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع التقنية المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية  /

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 
 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممها كامل جواد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممها محمد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممها مهدي هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممهدي صالح محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممهدي قاسم حامد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهند رمضان سفرم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممهند رياض سعد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممهند سهيل نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممهند عبد حماد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممهند كاظم عبدالحسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممهيب عبد المطلب بهاء(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممواهب بشير جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترممودة عبد الواحد مطر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترممؤيدعبدالكريم شاكر النقيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمميادة حسن رهيف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمميادة صالح الدين تاج الدين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمميادة مظهر عباس الدهيمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمميثاق معين نجم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمميثم قيس مطلك(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمميديا عماد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمميس صالح عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميساء عصام عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميسلون لفته عبد القادر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمميسون حيدر طه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميسون عباس حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميسون هادي فرحان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميالد ثابت عبد الوهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمميالد نزار عبد الكريم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمناجح يوسف العلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنادرة جميل حمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمراهيم عبدالعالناديا إب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنادية مقبل حسن الزبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنازك عدنان نوري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنازك قاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمناصر ثامر لفتة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمناصر يوسف عبدهللا(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمناظر احمد منديل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمناغين عبدالجليل عبدالمجيد احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمناموس حميد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبأ حميد جلوب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبأ شهاب احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبراس رضا محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبراس رعد عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنبراس سرحان خضير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبراس فوزي جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبيل ابراهيم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنبيل أشرف أنور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنجدت ياشر مراد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمنجالء مهدي محسن(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمد الستار صادقنجم الدين عب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنداء ابراهيم عباس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنداء عبد األمير جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمندى عبد الرزاق سليمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترممد كريمندى مح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنديم احمد رمضان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمنذير عبد الغني محمد العزاوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنزار عزيز حبيب محمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنزار علوان عبد هللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنزهه احمد جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنسرين جواد شرقي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنسرين خليل عبد االمير(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنسرين محمد هذال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمبهجت عبدهللا نينسر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمنشأت بشير ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمبدهللانشوان محمد ع(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنصال علي حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنصر طه ياسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنصر موفق يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمنصير علي حسون الزبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمنضال عبد الحسين البديري(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنضال عبدهللا هاشم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنعمان حمودي عصام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنعمان نافع عبيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنغم اكرم عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنغم حميد عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنغم خالد نجيب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنغم مؤيد محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحميد العيبي نهاد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنهاد شريف خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنهاد كاظم غيدان الربيعي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنهى حميد حريش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنهى خيون شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنهى سعيد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنهى قاسم محمد اللبان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنهى محسن عبد الكاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنهى محمد موسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنهى نهاد عبد الوهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنوال صادق مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور  حامد العاني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنور الهدى محمد عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنور إبراهيم عبد الزهرة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور تحسين كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور ثائر طاهر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور جاسم محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور جمعة فاضل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور حيدر جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور زهير حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمشريف شعبان نور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور عباس مطرود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور عيدان جراد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنور محمد ثابت(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنور يعسوب عبد الخضر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنورا نضال صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنورالدين محمد مهاوش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنورس فالح حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنورس كاظم مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنورس مجيد حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمنورس نوري عبد الحسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنوره عبدالرضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنوري طه خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنوفل عدنان دحام(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمنوين آزاد صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهاتف عبد العباس شهاب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهادي جبار مجيبل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهاشم راشد عجرش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهاشم زامل كايم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهالة بدري عيسى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهالة عباس ناجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهالة عبد الخالق عوض(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهالة هالل حسن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهاله عبد الهادي يحيى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهاله عدنان كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترمهاني باسل عبد اللطيف عارف العزاوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهاني كاني جابر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمهبا عبد اإلله يونس(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمهبة هللا مصطفى السيد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبة حازم حامد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبة طاهر محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبة قاسم حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبة قاسم عليوي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمهبفاء عبد الرحمن ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه احمد سهيل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه احمد غيدان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه جاسم حمزه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه حيدر ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه عباس حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه كريم حسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهبه موفق سليم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدار كاظم احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى احمد عتب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهدى جاسم محمد التميمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى جواد كاظم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى حازم وافي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى حسين عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهدى حمزه عبدالخضر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى زكي ناجي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى سليم حنتوش(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى صالح مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهدى عبدالهادي قادر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى محمد جليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدى محمود شاكر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدىموسى جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهدية أحمد خليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهديل حميد داود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهديل قاسم غني(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة   /) المحترمهشام طاهر ابراهيم(السيدة  /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهشام فياض محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمهلو محمد صالح عبد الصمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهمس حسين هاشم الفتلي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهمسة حميد يوسف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء سالم ضايع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء سامي قاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء عباس كشكول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء غالي عطيه(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء قاسم مذبوب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء كاظم خليفة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء كاظم شنان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهناء كاظم عبد العالي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماء كائن صالحهن(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهناء نافع عزيز(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهنادي سالم عبد الصاحب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهند زهير خليل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهند عباس مشعان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهند هادي عبدالرضا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهند يونس خلف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهيثم طاهر ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمهيثم محمد صبيح هادي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهيثم محمود يونس(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهيفاء احمد عبد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهيفاء حسين علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمهيمن احمد ابراهيم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموابلة مهدي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترموجدان ضيدان شنين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترموجدان عبد الجبار حمدي النعيمي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموجدان كمال نور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموحيدة رشيد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموداد جاسم فندي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموداد هاشم يحيى(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمود خالد محمدور(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمورود شهاب احمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمورود علي هذال(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمورود محمد جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسام خالص ناصر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسام علي الخالدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسام غفار حازم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسام فاضل وعل(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسام قاسم لفته(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسام كامل كايم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
 /) المحترموسام محمد عبد حمد القره غولي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes ofالمحترمة في ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Male Infertility الكلية التقنية  /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط

 / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع المسيب
وقد قام بتقديمها  23/5/2020المصادف  سبتاليوم الجامعة المستنصرية 

استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسن عباس جاسم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسن محمد علوان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموسناء هاتف محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموشاح منير صالخ(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموصال فاضل علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترمالبدريوضحة عصيد كمر (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموفاء تركي عطية(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموفاء جبار سلمان(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموفاء حازم صالح(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموفاء راجي محمد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموفاء صباح خدر(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموفاء محمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترموفية شاكر عبد الحسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترموالء عبد الهادي عبد الرسول(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموالء لعيبي جالب(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترموليد خالد شحاذة الجحيشي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترموليد عامر ضائع العبيدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترموميض يوسف حمادة(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموهب باسم مهدي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترموئام حكمت حميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمياسر عطيوي عبود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمياسر محمد حمود(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمدياسمين عبد العباس حم(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمياسمين نجم عبدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترمياسين عبد اللطيف ياسين(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترميحيى محمد محمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترماضليسر سالم ف(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترميسرى راسم جبار(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترميعقوب يوسف محمدسعيد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترميعمر احمد علي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترميمان قيس سعدهللا(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمحامد محمديوسف (السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترميوسف غسان عبدالحميد(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة  /) المحترميوسف محمد جبر العبودي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleفي ورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في  /) المحترميوسف نوري حمه باقي(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

 Genetic Causes of Maleورشة العمل األلكترونية الموسومة (
Infertility الكلية التقنية المسيب /) التي أقامتها جامعة الفرات األوسط 
الجامعة  / المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية بالتعاون مع
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد  23/5/2020المصادف  سبتاليوم المستنصرية 

 دكتور خالد جمعة خليل واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترملوانيونس سعود ع(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية



 

لعلمي ا لبحث  لي وا لعا ا يم  تعل ل ا  وزارة 
 

  

 شهادة مشاركة
المحترمة في ورشة  /) المحترمعلي عبدهللا تەئيو(السيدة /نؤيد مشاركة السيد

) التي Genetic Causes of Male Infertilityالعمل األلكترونية الموسومة (
المركز  بالتعاون مع الكلية التقنية المسيب /أقامتها جامعة الفرات األوسط 

 سبتاليوم الجامعة المستنصرية  / العراقي لبحوث السرطان والوراثية الطبية
وقد قام بتقديمها استاذ مساعد دكتور خالد جمعة خليل  23/5/2020المصادف 

 واألستاذ المساعد الدكتور عالء عباس فاضل 

 أ. م. د. عبير انور احمد
 المدير العام /وكالة

لتقنية  جامعة الفرات األوسط ا
المسيب تقتية  ل لكلية ا ا  

المستنصرية  الجامعة 
العراقي لبحوث السرطان المركز 

 والوراثية الطبية


