
7102-7102مشاريع الطلبة لعام   

 المجاميع البحثية    اسم الطالب ت

محمد 1  A 1               احمد علي جاسم 

ء جالل حمد 2  المدرس المشرف    اسرا
 ص. انوار حبيب    

  
ء سالم رزاق 3  اسرا

راهي شعالن 4 اس  ء عب  إسرا

اظم 5 د ك عب اس   أطياف عب

 عنوان البحث    
     ABO cancer 

  

اظم 6 د ك ر مصطفى جوا وا ن  أ

محيل 7 ن  وا در عل ات حي  آي

اظم 8 ية حمودي حسن ك  آ

لي مطلب 9 عم غا من ل ا عبد  ن  يما  إ

م جعفر 10 در محمد رحي  حي

كريم عشعوش مهدي 11  دعاء 

احمد 12 ر  ا فق ل ا  ذو 

ثم مكي   مي    محمد حسن 

 A 2            رسل علي مصطفى محمد 13

عبد عبد هللا 14  المدرس المشرف     رسل فالح 
 ص. انوار حبيب     

  
لرسول جبر 15 ا عبد  احمد   رياض 

اظم 16 اد علي ك ام عم  ري

ء احمد زغير 17  زهرا

 عنوان البحث       
    Determine the percentage of ORS use 

for children    in Al Zahra teaching 
hospital 

18 
لحسين  ا عبد  ء  ء صفا زهرا

 سلمان

منهي 19 عبد  لب  ء غا  زهرا

20 
زينب داخل حسن 

 هنيدي

21 
دي رحمن  لها ا د  عب زينب 

 هادي

مغير 22 ار  جب  زينب علي 

محمد حسن 23 ن  إحسا  محمد 

لح مهدي علي 24  سجى صا

نعمة 25 كر  محمود شا  عادل 

لزهرة 26 ا عبد   A 3 عبد هللا احمد 

داخل عزيز 27  غدران مهدي 
 المدرس المشرف    

 ص. احمد العوادي    
اسم 28 ماجد ق اسعد   غدير 

فندي 29 فته  ل لى عزاوي  ي  ل

ر علي 30 ا جب  مجتبى حسن 
 عنوان البحث   

اظم مرزة 31 د ك  محمد جوا



 Asymptomatic urinary tract infection محمد مالك عبيد 32
among older people in Al- Najaf province 33 احمد محمد  عبد  ر  نزا  محمود 

 مريم حمزة شاكر 34

لرضا 35 ا د  عب ود  دا م   مري

محمد 36 مرزوك  هرين محسن   ن

37 
همسات غزوان عبد 

 الكريم عبد

    
 

 المجاميع البحثية   اسم الطالب ت

1 
أنوار نبيل محمد 

 عسكر
     B1 

2 
آيات عبد األمير 

 هادي جابر

 المدرس المشرف    
 زينب علي طالب     

3 
إيمان معن عبد 
 العباس عمران

4 
بتول فيصل جبار 

 حسون

5 
بنين سهام عبد 

 الزهرة طالل

 عنوان البحث    
 تقدير بعض العناصر الكيماوية في األلبان     

  

وم  دجن 6 جيث ي  ارك عل ب  ت

لحسين خروع 7 ا عبد  قى   ت

8 
جاسم عبد الزهرة 

 عودة عبود

9 
حسين اركان رشيد 

 يوسف

عبد علي 10 د  زي د  عب ي   حسين عل

اظم عبيس 11 ي ك  حسين عل

ليح 12 ف ه خليل   االل عبد  ء   حورا

      

لم 13 ل سا محمود جحي  B2      دالل 

محمد 14 داخل  د  ي عا  رسل 

 المدرس المشرف    
 ص. احمد العوادي     

راجح مهدي بوهان 15  زينب 

16 
األمير  عبد  شيرين هادي 

 مدلول

كر يوسف 17 اسين شا  عنوان البحث   شيماء ي
  Evaluation the role of technicians 

pharmacists in  hospital 
اصر 18 د هللا ن عب  علي جعفر 

ود 19 عب مهدي حسن   علي 



 غدير حسن علي ضايف 20

لخضر شنيت 21 ا د  عب اطمة حميد   ف

محمد 22 در جاسم   محمد حي

23 
زينة احمد عبد 

 الحمزة حسين

24   

محيل   ن  دا عي    هاني عطية 

نه 25 ه جعفر طي االل عبد   B3     محمد 

ر مشون 26 ا ي ست  مالك عل
 المدرس المشرف   

 م.م. أنغام نجاح هادي    
مجيد 27 األمير  د  عب ال   من

راهي حلو 28 مكي   منى 

لحمزة جاسم 29 ا د  عب  نسرين 

 عنوان البحث   
   Comparative study between medical 

plant and  antibiotics against some 
bacteria that cause   endometritis 

هدى جاسم حمزة حمود 30 ل ا ور   ن

ديوي 31 ب نعمة  هدى  ل ا ور   ن

محمد 32 لكريم سعد  ا د  عب ور   ن

محمد حسن 33 عيل  اسما  هبه 

34 
هدى حيدر عريان 

 هادي

35 
هدى رياض نعمه 

 فليح

36 
محمد عباس محمد 

 عبيد

د علي   عب دق جعفر     صفا صا
 

 C1     اسم الطالب ت

1 
احمد عبد الغني 

 علي

 المدرس المشرف    
 م. زينب علي طالب   

2 
فاطمة صالح فرهود 

 حسن

3 
أحمد مجبل جفات 

 سوادي

4 
أمجد فيصل غازي 

 مايع

 عنوان البحث    
 تقدير بعض العناصر الكيميائية في العسل     

  

 بتول باسم عباس 5

6 
بيداء محمد رحيم 

 حميدي

7 
جنان هادي هالل 

 برهان



8 
حوراء سليم حافظ 

 جعير

9 
زهراء حمزة علي 

 حسين

 ختام حليم كاظم 10

11 
خولة سعيد ساجت 

 دلي

12 
رندة دايخ عيسى 

 لفته

13 
رواء حليم شهيد 

 حمود
    C2 

14 
رؤى سرتيب مايح 

 مطلك

 المدرس المشرف     
 ص. نورهان صباح      

15 
ريسان حسن ديوان 

 عواد

16 
زهراء رضا عبد 
 الزهرة أبو صالح

17 
حيدر حميد ساجت 

 محمد

 عنوان البحث   
    OTC drugs abuse in private 

pharmacies 
  
  

18 
زينب عبد الزهرة 

 جليل خضير

19 
زينب غازي خضير 

 طاهر

20 
سجا علي عيدان 

 لفته

21 
سجى نوري فاهم 

 زغير

22 
سعاد حريز حميد 

 ابراهيم

23 
صفا سالم عبد 

 مصكر

24 
صفاء سالم عبد 

 عطيوي

25 
عذراء محمد ضيول 

 عبد الحسين
      C3 

26 
رغد صباح سليم 

 حسن
 المدرس المشرف    

 م.م. أنغام نجاح هادي      



27 
فاطمة فاروق غازي 

 حسن

28 
فاطمة مهدي عبد 

 المنعم

29 
كوثر احمد سلمان 

 كاظم

 عنوان البحث   
Study the effect of some plant extract 
efficiency to reduce the pathogenesis 

candida albicans isolates from different 
body area in patients with diabetes 11 

  
  

30 
مها عبد الزهرة عبد 

 علي علي

31 
نور أحمد شاكر 

 كاظم

32 
نور حامد جاسم 

 محمد

33 
نور علي عباس عبد 

 الحسين

34 
هجران سعدي حسن 

 رشيد

35 
وفاء كريم تايه 

 عطية

36 
رقية مكي مارد 

 صاحب

  
احمد علي نعمان 

 عباس
  

 

 المجاميع البحثية      اسم الطالب ت

 F1     امير ناصر حسين 1

2 
انمار منصور خدام 

 عدنان

 المدرس المشرف    
 د. نوال عبد هاشم    

3 
إيالف زيدان ضيف 

 لفته

4 
بنين جواد كاظم 

 حسن

5 
تبارك حيدر عبد 
 عنوان البحث    األمير عبد عون

  
على المضاعفات عند مرض  Dتأثير فيتامين      

البيتا   ثالسيميا في مركز الثالسيميا وأمراض الدم في 
 مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة النجف االشرف

  

6 
تبارك فالح مهدي 

 صاحب

7 
حوراء  عبد علي 

 ناصر

 حوراء سليم حافظ 8



9 
خواطر عالء محمد 

 هاشم

10 
رسول جودة عبد 

 لزهرة

11 
دعاء مسلم عباس 

 محسن

12 
ريام عبد العظيم 

 محمد زباله
    F2 

13 
زهراء حسن كيطان 

 دمن

 المدرس المشرف   
 د. ليث فخر الدين   

14 
زهراء رسول وناس 

 عبدالرضا

15 
زهراء كريم عبيس 

 هندول

16 
زينب علي كاظم 

 علوان

 عنوان البحث    
  workers occupation in private and 

hospital pharmacy 
  
  

17 
زينب نجاح لفته 

 عسكر

18 
شهد محمد عناد 

 عاكول

19 
صديقة حيدر مهدي 

 شريف

20 
طيبة حليم سالم 

 محمد

21 
طيبه عماد رحيم 

 علي

23 
ورود مهدي عبد 

 الهادي

24 
علي فالح حسن 

 كاظم

  
نسرين إحسان 

 هاشم محم
  

25 
كرار حيدر عبيد 

 هوني
   F3 

26 
كرار عبد األمير 

 المدرس المشرف    محمد حسن
 ا.م.د. أثير كاظم عبادي    

27 
مرتضى عباس عبد 

 ردام



22 
مسلم عامر حميد 

 هادي

28 
مصطفى هادي 

 خضير عبد السادة

 عنوان البحث    
  

  Mortality of children under five years 
old causes and   associated factors 

   

29 
علي عبد الحسين 

 غازي محسن

30 
نور جبار عكار 

 ناهي

31 
نور عباس حمزة 

 جواد

32 
نور عبد األمير 

 محمد مريهج

33 
هاله حسين 

 إسماعيل حسين

34 
هيفاء عبد األمير 

 جبار

35 
هدى ضياء حسن 

 رضا
 


