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Molecular Detection of some genes 
responsible of extended specrum B-

lactamase (ESBLs)on uropathogenic E. coli 
isolated from pregnant women 

 أ.م.د. عدي متعب هادي  +
 أ.م.د. شكرية شدهان العكيلي

 Role of -L- Fucose among Iron Deficiency 2017-2016 انور ناجح تركي الحاتمي -2
Anemia Patients in AL-Najaf Province-Iraq 

 أ.د. سامي رحيم الكاتب +
 أ.م.د. حسن علي فرمان

 Estimation of Cyclic Adenosine 2017-2016 حيدر علي مهدي الجعفري -3
Monophosphate and Vitamine ‘D3’ Levels in 

Beta ThaLassemia Patients 

 سامي رحيم الكاتب +أ.د. 
 أ.م.د. شكرية شدهان العكيلي

 Relationship between Cystatin C with 2017-2016 حيدر عنون محمد العارضي -4
Albuminuria among Petients with Diabetes 

Mellitus Type 2 in AL-Najaf Province . 

 أ.م.د. أبتسام فارس محمد

 Immunological and Molecular Study of 2017-2016 حسين عامر كاظم المنصوري -5
Staphylococcus epidermidis Issolated from 

Devices Associated Infections in Karbala 
province 

أ.د. ألهام عباس بنيان 
الساعدي +أ.م.د. عدي متعب 

 هادي

 Molecular Detection of Some B-Lactams 2017-2016 ريام احمد شهاب الجنابي -6
Resistant Genes among Pseudomonas 

aeruginosa Isolated From Different Clinical 
Sample in Babylon Province 

 أ.د. أنغام جاسم محمد علي +
 أ.م.د. حسن علي حسين



7- 

 

-Association Between Transcription Factor 7 2017-2016 زياد طارق عبد الرزاق
like 2 (RS7903146) Polymorphism and some 

Renal Biomarkers with Type 2 Diabetic 
Nephropathy Complications 

 أ.د. عالء فراك حسين +
 أ.م.د. عماد عباس المال

 Estimation of Protein C and Protein S and 2018-2017 حسن سعد حسن السعدي -8
their relationship with some physiological 
parameters in B-thalassemia Patients in 

Babylon Province 

 أ.م.د. حسن علي فرمان +
 أ.م.د. حنان جاسم محمود

 Study role of some Immunological Markers 2018-2017 جواد كاظم عبد الحسين -9
in Patients Infected with Cutaneous 

Leishmaniasis 

 د. رعد عجم صايل الجورانيم.

 Correlation Between some Immunological 2018-2017 رسل مهدي صاحب شكر -10
Markers in Rheumatoid Arthritis Patients in 

Al-Najaf Province 

 أ.د. أنغام جاسم محمد علي

محمد باقر محمد صالح حمود  -11
 البزاز

2017-2018 Relation of Vitamin D, Zinc Levels and some 
sex Hormones with TEX101 Protein in 

infertile Men in Najaf Province 

أ.م.د. حسن علي فرمان 
 الجبوري +

 م.د. محمد عبد الرزاق عاصي
 


