
 العام الدراسي 9102-9102
أدناه قائمة بأسماء الطلبة ومجاميعهم البحثية وأسماء السادة والسيدات 

 المشرفين على مشاريع الطلبة

 ت
اسم 

المجموعة 
 البحثية

 عنوان البحث اسماء الطلبة
اسم 

مشرف 
 البحث

 A1  

احمد محسن 
 بشير سوادي
ريان حاكم 
 محسن رفس

بنين قائد ارحيم 
 جبر

حسن قاسم 
 حسن غازي

حسين جاسم 
عبد الزهره 

 جاسم
رسل علي 

 رزاق محمد
رسل محمد 
 جاسم جدوع

رضوان سالم 
 حسن خايف

رغد اسعد علي 
 حسين

رقية راضي 
 غدير حسين
رقية واثق 

 صالح مهدي
زهراء علي 

 حسين مشاري
محمد باقر مكي 

 حسين علي
محمد حيدر 

 جابر غني
محمد عبد 

الرضا عبد هللا 
 جودة

منتظر محمد 
 جبر وداعه

Study of 
association 

between ABO 
blood group 

and diabetes 
mellitus in AL 

Najaf province. 

انوار 
 حبيب



وسام   -17
علي عباس 

 علي

 A2  

الهام طالب 
 هادي مهدي

اسماء فاضل 
 داخل عواد

زهراء فليح 
 موسى ودار

زيد علي حسين 
 جاسم

ضحى عبد هللا 
 كاظم لفته

عذراء علوان 
 شاكر عبد هللا

علي كريم 
 سلمان داود
علي عماد 

 محسن معيوف
علي مقبل 
يحيى عبد 

 الحسين
علياء عبد مسلم 

 ميري علوان
كوثر جواد 
 كاظم دوالب
محمد عباس 
 حسين حسن

هاجر   -13
كاظم عبد 

 اصخيل

تقدير المعادن الثقيلة 
في بعض النباتات 

النامية في محافظة 
 .النجف االشرف

زينب 
 علي

 A3  

محمد كاظم 
 خنجر حسين

مرتضى خالد 
 حنون علي

مصطفى شهيد 
 رحيم ساجت
منتظر احمد 

 ذياب كاظم

تأثير المعرفة العلمية 
بأضرار التدخين على 

نسبة المدخنين بين 
طلبة األقسام الطبية 

في المعهد التقني 
 .الكوفة

 د. نوال



نبأ محمد علي 
 جواد

نور الهدى 
 حاتم كريم جياد

نور نجم عبد 
 الحسين عباس

هند مشتاق 
 علي عبد

وفاء عبد اليمه 
 عزيز راضي

 مسلم عقيل
 
 
 
 

 B1 

احمد محمد 
 راضي اغا

اسراء محمد 
 نعمه محمد

بلسم صادق 
عبد الواحد 

 ناصر
بنين مجبل 

 مدلول محسن
حسن كريم 
 حسن كريم

خليل تركي 
 عطيه شعالن
رسل عالء 

 هادي شريف
زهراء حبيب 

 حسين علي
ختام       -9

عبد الهادي 
 حسوني

Kidney failure 
and 

complication of 
dialysis on 

patients 
admitted to the 

dialysis unite of 
Hakeem 
hospital. 

احمد 
 حسين

 B2 

رغد سالم عبد 
 النبي حبيب

زهراء قاسم 
 محمد صيهود

Association 
between 

muscle wasting 
and using of 
lipid   drugs 

 د. ليث



زينب جميل 
 كاظم سحور
زينب حسن 

 حياوي دوحي
زينب شاني 
 حسن جحيور
زينب عدنان 
 عطية زغير

زينا سامي زين 
 دغيم

ساجدة ضايع 
 سلمان علي

سارة حسين 
 عبد زغير
سجاد عبد 

الخالق حسين 
 علوان

سجى الزم 
 سعدون تركي

 هبه حيدر علي
ياسمين   -13
زهير عباس 

 جواد

 B3 

سيف الدين 
علي لطيف 

 كاظم
صابرين علي 

 حسين كاظم
صفا كاظم 

 سلمان علوان
ضحى زكي 
 جدران زعيل
عالء الدين 

حيدر مدلول 
 عبيد

علي محمد 
 صالح كردي
فاطمة عبد 

الستار خيون 
 مهدي

Effects of age 
and weight on 
thyroid gland 

excretion in Al- 
Najaf province 

case control 
study. 

م.م 
مكارم 
هشام 
 محمد



كرار حيدر 
 صاحب عبيد

مصطفى عبد 
الحافظ عمار 

 يسر
نوره كاظم 

 ابراهيم
ايات كريم 
 كاظم هاشم

كمال محمد 
 صاحب كصاد

زينا صالح 
رجب عبد 

 الحسين
مسلم عقيل 

 سعيد
 

 C1 

ابا ذر مهدي 
 خنياب عودة
ابتهال جليل 
 رزاق جاسم
ايمن فالح 

 سكران ناصر
حسن عبد 

العباس طاهر 
 خضر

حسين مهدي 
 حسن عبود
داود هادي 

 حسين مطلك
دعاء حاكم 

محمد رضا عبد 
 االمير

دعاء فاضل 
 عودة كاظم
رقية احمد 
تركي عبد 

 الكاظم
رؤى حميد 
 كاظم جبار

Use of 
montilikiste in 

bronchial 
allergy as 
brofilaetic 

against 
asthmatic 

attack. 

 د. ليث



زهراء حيدر 
 مقداد صاحب

اثير طالب 
 كاظم

 

 C2 

زهراء كريم 
عبد الجليل عبد 

 الحسن
زينب حيدر 
 جاسم محمد
هديل حميد 

 ياسر علي
زينب علي 
داخل عبد 

 الزهرة
شهد محمد عبد 

 محمد
شيماء فالح 
 عيدان علك
طيبة محمد 

 ناصر حسون
عبد هللا محمد 

 بشان عبيد
عقيل حامد 
 عزيز منفي

علي عبد 
االمير محي 

 اسماعيل
غفران   -10
عبد عمران 

 محمد

Prevalence of 
UTI among 

pregnant 
women with 
and without 

diabetes in Al-
Najaf province. 

د. اثير 
 كاظم

 C3 

فاطمة حاتم 
 علي شحيل

فاطمة حمزة 
 موسى كاظم
كوثر سامي 

 هاني كاظم
ليالي دنبوس 

 عودة عفن

Benefit of 
antibiogram 

from antibiotics 
in AL- Najaf 

 د. ليث



محمد حيدر 
 جواد احمد
مريم منير 
 حسن جاسم
نور صالح 
 عيفان مياح

نور محمد علي 
 داحس

هاني عقيل 
 عدنان شعيرة

هدى حيدر 
 سالم حمد

زينب عبد 
السجاد 

 الصاحب
هديل عادل 

 صالح طارش
فارس   -14

 باسم كاظم

 D1 

احمد موازي 
 عريص محمد
امير فرحان 

 جواد كاظم
اهداء منسي 
 عباس حمود
ايات حسين 
 شعيث كريم
بنين حيدر 
 كاطع جالب
بنين فاضل 
 جودة ذرب

حسين احسان 
 طه محمد

حيدر عامر 
عبد الهادي 

 محسن
حيدر مؤيد 

 حمزة خضير
رائد محمد 
 كاظمحسين

The 
determination 

of the influence 
of type 2 
diabetes 

mellitus (Type 
2 DM) on lipid 

profile of 
diabetic 
patients 

reporting al Al 
Sader hospital 

(diabetic 
center) in Al 

Najaf . 

انوار 
 حبيب



زهراء فالح 
 حسن ابراهيم

نور حاكم 
 سرحان عودة
محمد حيدر 

 جابر غني
منتظر محمد 

 جبر وداعه
وسام   -15
علي عباس 

 علي

 D2 

زيد حسن عبد 
الحسين شكر 

 هللا
شيماء كامل 
 جبار عطية

ضحى شاكر 
 غثيث حسوب
ضحى عباس 

 حسن عيدان
علي حسن 
 صافي مراد

علي حسين تايه 
 مجيد

فاطمة ثامر 
 كاظم محمد

فاطمة سمير 
 شهيد وليد

فاطمة صالح 
هادي عبد 

 السادة
فاطمة عباس 

 نعمة حسن
فرح 

نجاح  كريم 
 حمزة

كميلة عبد 
االمير كاظم 

 عبد االمير

تقدير المعادن الثقيلة 
في المياه الشرب في 

مركز محافظة النجف 
 .االشرف

زينب 
 علي



محمد خالد عبد 
الحسين عبد 

 الزهرة
نبأ حسين حمزة 

 حسن
هديل ظافر عبد 

 االمير حمزة
نور الهدى 

 حاتم كاظم موح
زينه سامي 

 زين
 
 
 
 
 

 E1 

ابتهال حيدر 
 احمد تولي

احمد صباح 
حسن جاسم 

 علي
براء رسول 
 كعيم مصحب

بنين جاسم 
 كامل كنعان

بنين محمد عبد 
 المجيد مالح
حنين عادل 
 جالوي كاظم
رقية فاضل 
 عباس رضا

زهراء حسين 
 محسن خضير

زهراء محمود 
 هاشم خضير

زيد رحيم جونه 
 جلو

زينب طالب 
 راشد خلف

The incidence 
of the four 

types of 
leukemia at 

patients 
admitted to the 

oncology 
center al Al 

Najaf 
goverenorate. 

احمد 
 حسن



سارة فالح 
 حسن حسين

اوهام   -13
فاضل عزيز 

 حسن

 E2 

زينب عادل 
 عباس محمد
زينب علي 
 محي حمود

سارة حسين 
 شوين صكر
سجى فالح 
 حسن حسين

سكينة محمد 
جواد محمد 

 جان
سناء مالك 

 درويش عطية
ضحى رزاق 

 خلف جبر
عباس حمزة 
 مكيوي حسين

كريم حكيم 
 رسن شاوي

ليلى ستار طه 
 عودة

محمد رضا 
 جودة شنان

محمد فاضل 
 عبيس عبد

حنين   -13
علي زغير 

 سهر

Asthma 
incidence and 
the degree of 
its control in 

patient 
admitted at Al 
sader medical 

city. 

احمد 
 حسن

 E3 

مرتضى قاسم 
 محمد

مروة شاكر 
 وحيد زامل

مروة صالح 
 نعمة درويش

Examination of 
diabetes and 
its effect on 

retinal eye 
injury 

م. جاسم 
 محمد



مصطفى عامر 
 حسين علي

مقتدى جاسم 
 محمد كاظم
مالك مجيد 
 مزهر عبود
نور جميل 
 شاكر كاظم

نور معين علي 
 كريدي

هالة محمد فهد 
 شمران

هدى نعمان 
 جبار فنجان

يوسف مهدي 
 كاظم جواد

هاني عقيل 
 عدنان

 
 
 

 F1 

امير حازم 
 قاسم هاشم

بنين حسين 
 طراد عبود

بنين علي هادي 
 علي

تبارك جعفر 
 فاضل جاسم

تبارك رشيد 
 وحيد خومان
جنان سليم 
 كاظم حسين
حسين عالء 

 حميدمجيد
حنين مسلم 
 عباس سعد

حوراء كريم 
 عادل مهدي

Diabetes 
and  its effects 

on pregnant 
women 

م. جاسم 
 محمد



رسل حسين 
 جميل عبادي

زهراء عباس 
 فاضل هادي

زين العابدين 
حامد ساهي 

 جودة
حوراء   -13
 عبد االله خليل

 F2 

زينب علي 
 زبالة سالم

زينب محمد 
 رحيم عبد

ستار كريم 
 محمد تايه

شهب محسن 
 عبيد خلف

شهد حمزة 
 شاني طعمة
ضحى رائد 
 راسم كاظم

ضرغام عبد 
زيد منصور 

 صافي
ضي عبد 

اللطيف خليل 
 يوسف

عي عادل 
 محمد عبيد

فاطمة   -10
عباس عبد 

 االمير حمود

The incidence 
of jaundice and 

it treatment in 
preterm and 

full term infant 
admitted to Al 

Zahraa 
learning 

hospital at Al 
Najaf province 

احمد 
 حسن

 F3 

فاطمة علي 
 هادي عبيد

فاطمة كريم ابو 
 كطيفه محمد

فرح عماد عبد 
 هللا حسن

كوثر خضير 
 عباس محسن

  



محمد باقر 
حسن ماجد 

 عبادي
محمد صباح 
 حسين حسون

مرتضى محمد 
رشاد محمد 

 رضا
مريم علي 

حسون 
 اسماعيل

مهتدى حميد 
 عبيد جبار

نجوى حسن 
 حلو عاصي
نور الهدى 
فالح عبد 

 الحسن
نور عبد الرضا 

ابراهيم عبد 
 الرسول

نور   -13
ناصر حسين 

 جبار
 


