
 لجاى هٌاقشت بحوث التخرج 

فً  ,  7102-7102تخرج طلبت الورحلت الرابعت للعام الذراسً هٌاقشت بحىث         

 التخصصاث التالٍت : حسبقسن تقٌٍاث التحلٍالث الورضٍت والوىزعت 

 الفسلجت الطبٍت  -0

 الوجهرٌت الطبٍت  األحٍاء -7

 الوٌاعت الطبٍت  -3

 الكٍوٍاء السرٌرٌت  -4

 الٌسٍجٍت  األهراض -5

 اعضاء لجٌت الوٌاقشت رئٍس لجٌت الوٌاقشت عٌىاى البحج رفاسن الوش

 

ا.م.د. حسي علً 

 فرهاى 
Relationship between blood 

groups and diabetes mellitus 

disease in al-najaf province. 

 ذعبذ الصوأ.م.د 

 علٍوي

 م.اًعام ههذي -1

  ًعبذ العالم.م زهراء فالح -2

ا.م.د. حسي علً 

 فرهاى
Tracing of blood lead level in Al- 

Najaf city 

 ًعبذ العالم.م زهراء فالح  -1 د.هرتضى هحوذ جواد

 م.م احوذ راهً  -2

 The prevelance of haemophilia م. اًعام ههذي 

and their types in al-najaf 

province 

 ذا.م.د. عبذ الصو

  علٍوي

 ًعبذ العالم.م زهراء فالح  -1

 هحوذم.م ًجاة  -2

 Change of sex hormone in م. اًعام ههذي

infertile women suffering of 

thyrodiex 

ا.م.د. حسي علً 

 فرهاى
 م. رضٍت حسٍي  -1

 م.م زهراء فالح -2

 

 

م.م زهراء فالح 

 عبذالعالً

Study of some clinicopathological 

parameters of thalassemia patients 

in al- najaf province 

ا.م.د. حسي علً 

 فرهاى
 د.هرتضى هحوذ   -1

 ذم.م ًجاة هحو -2

م.م زهراء فالح 

 عبذالعالً
Prevelance of neonatal jaundice 

in al-najaf province. 

 م. اًعام ههذي  -1 د. هرتضى هحوذ جواد

 م.م احوذ راهً -2

أ.م.د عبذالصوذ 

 علٍىي
Clinicopathological criteria of 

irritable bowel syndrome (IBS) in 

Al-Najaf city. 

ا.م.د. حسي علً 

 فرهاى

 م.م زهراء فالح عبذالعالً -1

 م.م احوذ راهً -2

د.هرتضى هحوذ 

 جىاد
Evaluation of serum electrolytes 

levels in hemodialysis patients 

with chronic renal failure. 

 م. اًعام ههذي  -1 أ.م.د عبذالصوذ علٍوي

 م.م زهراء فالح عبذالعالً -2

د.هرتضى هحوذ 

 جىاد
Study of diffirent ages of women 

with hyperprolactinemia at the 

fertility level in the province of 

Najaf. 

 م. اًعام ههذي  -1 د.هحوذ عبذالرزاق

 م.م زهراء فالح عبذالعالً -2

 Isolation and identification of أ.م.د عذي هتعب 

uropathogenic E.coli from 

pregnant women in Babylon 

province 

 م.م احوذ راهً -1 د.رعذ عجن صاٌل

 م.م ًجاة هحوذ -2
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 Plasmid mediated quinolone أ.م.د عذي هتعب

resistance gene found in proteus 

mirabilis. 

 م. رضٍت حسٍي -1 د.هوام قاسن

 م.م زهراء حوٍذ -2

 Prevalence of gastrointestinal رعذ عجن د.

parasitic infection in Al-Najaf 

province. 

 م.م زهراء حوٍذ  -1 د.هوام قاسن 

 م.م ًجاة هحوذ  -2

 Epidemiological  study of د. رعذ عجن

cryptosporidium infection in al-

najaf province 

 م.م احوذ راهً  -1 م.م زهراء حوٍذ 

 م ًجاة هحوذ م. -2

 The relation between the م. رضٍت حسٍي 

treatment of SLE and 

immunological factors. 

 د. احوذ عباس  -1 د. رعذ عجن الجوراًً

 م.م احوذ راهً-2

 Correlation between Down م.م ًجاة هحوذ 

syndrome patients and TSH in 

Babylon city. 

 اء فالحم.م زهر -1 د. رعذ عجن 

 م.م احوذ راهً -2

م.م زهراء حوٍذ 

 عىدة
Phenotypic and genotypic 

detection of pseudomonas 

aeroginosa Isolated from 

tonsillitis in Al-Najaf city. 

 م. رضٍت حسٍي -1 أ.م.د عذي هتعب 

 م.م ًجاة هحوذ  -2

م.م زهراء حوٍذ 

 عىدة
Phenotypic and genotypic 

detection of kliebsella pneumonia 

Isolated from burn patients. 

 م. رضٍت حسٍي  -1 د.هوام قاسن 

 م.م احوذ راهً -2

 

  Relationship between  diabetes د. احوذ عذًاى

and renal failure in al-najaf 

province 

 م.م حٍذر ٌحٍى -1 م. احساى الوحٌه 

 م. علً الكفٍشً -2

 Determination of magnesium and د. احوذ عذًاى

chromium in patient with type 2 

Diabetes mellitus by atomic 

absorption spectrophotometry 

 

 م. احساى الوحٌه-1 م. علً الكفٍشً

 م.م حٍذر ٌحٍى -2

 Estimation of sodium and م.م حٍذر ٌحٍى

potassium in type one diabetes 

human beings by flame 

photometry 

 

د. احوذ عذًاى 

 الخفاجً

 م. علً الكفٍشً -1

 م. احساى الوحٌه -2


