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إسم الطالبإسم التدريسيت

اسراء مسلم كاملنور ابراهيم عبد الزهرة شبر1-

حيدر حسن سوادي 

رحمن فاضل عزيز 

رسل علي جياد 

رقية علي محمد 

زينب مهدي حسن 

ضحى رحيم عبود 

طاهر حامد طالب 

عباس صباح مجيد 

عذراء محمد جاسم 

عالء حامد شالكه 

حسين رزاق مسلمنور ابراهيم عبد الزهرة شبر

حسين كاظم وادي

رقية محمد جبار

رويدة احمد عبد الحسين

زهراء عبد مسلم مهدي

زيد شهيد غازي

سجاد عباس رزاق

شدن اياد شريدة

عبد هللا جبار ساري

نرجس رياض حمزة

هدى احمد علي

عباس حسين غافلجاسم حميد طاهر.د.أ2-

امير كاظم خادممنى عادل اسماعيل. د

حسين علي جاسم

زيد هادي دوحي

شفاء سلمان عبد الرزاق

عباس جبر عيال

عباس فاضل كاظم

كرار رحيم جواد

مرتضى زيدان والي 

نجوى عبد الرزاق ابراهيم

نسرين احمد هاشم

حسين محمد موسىعلي محمد عبد.م.م3-

سجاد راسم شباطفاتن حسن ياسين.م.م

علي فواز حمود

مرتضى قاسم خنفوس



احمد محمد منسيإبتسام فارس الشكري          .د.م.أ4-

جاسم علي حسين

حسن حاتم جابر

حسن رضا عباس

زيد محمد كاظم

صفاء قاسم كاظم

مثنى رزاق هاشم

محمد باقر شهاب

محمد خالد نوري

محمد رحيم عبود

محمد ضياء محسن

ياسين ابراهيم فاضل

زهراء حاتم كريمد ابتسام فارس انشكري.م.أ

رهام فؤاد مكي

حسين صالح هادي

حسين محمد نجم

نور الهدى هيثم كاظم

نور هاشم ظاهر

سجاد عبد الزهرة تقي

علي زمن رحيم

فاطمة حيدر عبد االمير

فاطمة فارس صباح

فرح زيد نعمه

منتظر عباس حمد

هبة صاحب فليح

ابراهيم عالوي عباسحقي عبد العباس.د.م.أ5-

اسعد بشون عودة

حسين سعد نجم

عذراء جمعه حبيب

علي ناظم شاكر

مرتضى فاضل كاظم

مصطفى مجيد محسن

مقتدى رحيم عطشان

ياسر خضير عباس

احمد باسم عبد احمدحقي عبد العباس.د.م.أ

احمد عبد العريس البوش

اكرم عدنان كليف

باقر محمد نجم

حسان باسم كاظم

حسين شاكر عبد الساده

علي كامل ساجت

لمياء رزاق جاسم

مصطفى صاحب حبيب

هدى عباس عبد

احمد محمد منسيميسون خضير عبد العباس.م.أ6-

ايناس عالء جليل

زينب حيدر عيدان



سلوى حسين محمد

علي فرحان فاهم

فاطمة إبراهيم عبيد

فاطمة جعفر محمد

فاطمة قاسم مالك 

فاطمة نواف هادي

محمد علي سعد

مرتضى سليم محيسن

نور صباح حميد

نور صباح حميد

ايه حيدر حمزةكريم عليوي. د.م.أ7-

بنين عدنان مجيد

رواء خالد كاظم

زمن ماجد ياسين

زهراء حيدر حسون

زينب حمزة جبار

شهد كريم جاسم

طيبة نزار وزير

ماهر رزاق ناصر

محمد عصام كريم

نور كريم جاسم

استبرق جريان حمودكريم عليوي. د.م.أ

اية حيدر حسين صاحب

حسن زاهر سوادي

رضوان كريم مدلول

طه عالء عبد العزيز

اثيرغالب مهدي محسن ساهرة عايد عبد الصاحب. م8-

افراح عبد هللا عبد العظيم

اكرم نوري ذياب عبد العباس

انوار ناصر عبد الحسين

اياد حسين نور حسن

حسين عبد االمير نور محسن

زينب حسن مرزة غني 

زينب عبد االمير محي

فاطمة علي عبد جاسم

قيصر عادل عبار جبير

كوثر فاضل خليل

مرتضى قاسم خنفوس

مسلم عدنان علوان عبد هللا

مصطفى جبار عزيز سلمان

مصطفى شفيق محمد محسن

مصطفى علي محمد

والء فاضل محسن محمد

االء حسين صالح مهدينور اسماعيل ناصر. م.ا9-

بنين حاتم عذاب كاظم



جنان سجاد فليح ثعبان

حسين صالح هادي صاحب

حيدر صدام حسين سخير

ذو الفقار عالوي حسن جواد

ذو الفقار ماجد امان 

سارة علي ساجت متعب

ضحى منذر حمزة حمد

طاهر عباس كحيط جاسم

عذراء داخل صبر ناصر

عالء فيصل علي لهيمص

علي رياض خليل جعفر

محمد احمد بديوي خشان

محمد حسين داخل سلمان

محمد محسن حمزة محسن

منى عالء حسين مهدي

هاجر عقيل هويدي حسن

اثير جبار كريمميسون خضير عبد العباس.م.أ

احمد جابر شاكر 

افراح جميل 

امير عبد الوهاب حمزة

حسن علي حسن 

زينب جاسم عبد الحمزة 

سجى حمود جاسم 

شفاء صادق عبد عباس

فاطمة جابر خميس 

موسى احمد 

نمارق جبار



عنوان البحث

دراسة العالقة بين معدل االصابة باليرقان الوالدي وبعض المعايير الفسلجية والوزنية

"لألطفال حديثي الوالدة

Study the relationship between the incidence of congenital

jaundice and some physiological and weights criteria for

newborns.

دراسة تاثير االصابة بداء السكري على بعض المعايير  لدى المرضى الوافدين لمستشفى الصدر في محافظة النجف االشرف

Study the effect of diabetes on some biochemical criteria among patients coming 

to Al-Sadr Hospital in Najaf Governorate

العراق/انتشار االخماج الطفيلية بين مرضى السرطان في مركز الفرات االوسط لالورام في محافظة النجف

Prevalence of parasitic infections in cancer patients in Middle Euphrates 

Cancer Center, Najaf - Iraq

دراسة فسيولوجية لمرضى السكري من النوع األول والنوع الثاني

Physiological study for Type I and Type II Diabetes Mellitus patients



 في العظامKمكمالت الكالسيوم ودور فيتامين 

تأثير فيتامين د على ضغط الدم

Trichomonas vaginalisدراسة مسحية وبعض الجوانب المرضية لالصابة بطفيلي  

SCAدراسة مسحية وبعض الجوانب المرضية لالصابة   بفقر الدم المنجلي 

A survey study of the spread of intestinal parasites among students

of the Medical Laboratory Technology Department / Kufa Technical Institute 

Najaf Governorate



Isolation and diagnosis of Salmonella typhi and antibiotics resistance

UTIs with Pseudomonas auroginosa infections

 مع بعض الجوانب المرضية لدى المراجعين لمستشفيات محافظة النجف االشرفSarcoptes scabieiدراسة مسحية لطفيلي الجرب   

antifungal susceptibility of Candida species isolated from 

stool sample of children patients with diarrhea



دراسة النتشار بعض مسببات االجهاض المتكرر باستخدام االختبار المناعي وعالقته بالعمر عند النساء المصابات في محافظة النجف 


