
2022-2021بحوث عام 

المالحظات

الدولةالتاريخالعدداسم المجلد

-Identifying for some Immune and Hematological Indicators in Crohn,s Patients Infested through 

Entamoeba histolytica Infection
%85دكتوراهرعد عجم صايل.د

Immunological assessment of IL-22 concentration level in serum woman

Infested per Toxoplasmosis

Evaluation of Il-8 concentration level in Irritable Bowel Syndrome patients that suffering from 

Blastocystis infection in Al.Najaf Province
%85دكتوراهرعد عجم صايل.د

Assessment of plasmin and inducible nitric oxide synthase in the patients with COVID19منشورمساعد.أدكتوراهعلي محمد عبد حمود. د.م.أ

Study and synthesis of Rubia Tinctrum silver nanoparticles extract30نسبة االنجاز مساعد.أدكتوراهعلي محمد عبد حمود. د.م.أ%

Evaluation of total oxidant status, MDA and antioxidant capacity in the patients with COVID19منشورمساعد.أدكتوراهعلي محمد عبد حمود. د.م.أ

استاذدكتوراهعبد الصمد عليوي حسن

شذى عطا عبيد

استاذ مساعدماجستيرعلي حسين الدجيلي

ماجستير

عبد الصمد عليوي حسن

نجاة محمد فليح

Immunological study of klebsilla peneumonila isolated infection patientsقبول نشراستاذدكتوراهانغام جاسم محمد

Phenotypic and Genotypic detection of biofilm and relation with antiobiotics resistant of 

staphyloccus epidermidis isolated from different clinical samples 
منشوراستاذدكتوراهانغام جاسم محمد

10% Biological  role of race in the performance of basketball anthleticsاستاذدكتوراه

قبول نشر

Applying modiefied 2000 in vitro technique for maturation of b. indicus oocytes by using test 

tubes supplemented with m-PBs medium
%100منجز 

Fixing blood alkalinity as preventive strategy to prevent covid 19 like infectionاستاذدكتورا هعبد الصمد عليوي حسن

دكتوراهرعد عجم صايل.د

منشور

اللقبالشهادةاسم التدريسياسم البحث
المنشور

85%

Correlation between some cytokines in patient with foot diabetesدكتوراهانغام جاسم محمد.د.أ



تاريخ االنعقادمكان االنعقادعنوان الندوةاسم التدريسيت

دعاء عبد الزهرة دلي. م.م

جنان كريم عيسى. م.م

15/03/2022تقنيات المختبرات الطبيةوسم البروتينقاسم محمد هاشم. م.م2

16/03/2022تقنيات المختبرات الطبيةجهاز االمتصاص الذريعلي محمد عبد. د.م.أ3

20/03/2022تقنيات المختبرات الطبيةتعظي هورمونات الغدة الدرقيةقاسم محمد هاشم. م.م4

25/03/2022تقنيات المختبرات الطبيةاإلصابات الطفيليةرعد عجم صايل. د.م.أ5

29/01/2022تقنيات المختبرات الطبيةالحشرات المحللة للجثث وعالقتها بالفحص الجنائيميس كاظم عليوي. م.م6

02/03/2022تقنيات المختبرات الطبيةالطفيلي المسبب لمرض الجرب لالنسانميس كاظم عليوي. م.م7

رؤى كريم. م.م

عقيل عبد العظيم. م.م

06/02/2022تقنيات المختبرات الطبيةالتصنيف العام للفطرياتعقيل عبد العظيم. م.م9

08/02/2022تقنيات المختبرات الطبيةاالمراض المناعيةحسن عقيل. م.م10

10/02/2022تقنيات المختبرات الطبيةالتغيرات النسجية للغدة الدرقيةعباس حسين. م.م11

09/02/2022تقنيات المختبرات الطبيةالثالسميارسل فاضل عبد العباس. م.م12

2022-2021الندوات العلمية المقامة في الكلية للعام الدرسي 

04/03/2022تقنيات المختبرات الطبيةالفشل الكلوي1

03/02/2022تقنيات المختبرات الطبيةالتفسير االحصائي لالحياء الجزيئي8
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