
2023-2022الخطة العلمية لكلية التقنيات الصحية والطبية للعام الدراسي 

خدمة المجتمعالعمل التطوعيالندوةالورشةالدورة التدريبيةاسم البحث المقترحاسم التدريسي

investigation  of IL 4 and micro RNA  as biomarker in  graves disease patients

Assessment the role of 1-FABP and CD38 in  patients with celiac disease

\\\\\\عماد عباس جعفر المال. د. ا

طرق زرع الجراثيم الالهوائيةDetection of Pan-Spectrum beta-lactamase in Klebsiella pneumoniae isolated from upper respiratory tract infectionعدي متعب هادي. د. ا
المرحلة / اقتراح تحديث منهاج علم تشخيص الجراثيم

الرابعة
حداري-تقدير مستويات السكر لدى أطفال المدارس االبتدائية في منطقة البو\االستعمال الخاطيء للمضادات الحيوية

Estimation of Total Oxidants for thr Patients with Diabetic Nephropathy by Spectrophotometers and Microfluidic Sensor

Assessment of  IL-6, MDA, GSH and Serum Electrolytes for the Patients with Type 2 uncontrolled Diabetes mellitus.

The physiological role of cortisol in response to stress and immunity in the body: A review

 Assessment of Malondialdehyde and lipids profile in the patients with Helicobacter pylori in Babylon Province

Harmful Effects of Histamine in the body: A review

Estimation of Antioxidant Capacity for the Patients with Diabetic Nephropathy by Spectrophotometer and Microfluidic Sensor                             \الفيتامينات و دورها الحيوي للجسم

///\ Noor J. Al-MusawiAssessment of oxytocin and dopamin for the patients with post trumatic stress disorders+ علي محمد عبد حمود . د. م.ا

-Noor J. Al+ علي محمد عبد حمود . د. م.ا

Musawi + Maryam Ali Gomaa
Evaluation of Bradykinin and Leukotriene in Pattients with COVID-19\\\\\

 Maryam Ali+  علي محمد عبد حمود . د. م.ا

Gomaa
The correlation between Bradykinin and Leukotreine with Glutathione in Patients with COVID-19\\\\\

\عبد الصمد عليوي حسن. د. ا
Histopathology preparations techniques  Safety 

rules to clinical pathology Labs 
Editing medical books 

New aspects in clinical pathology standards Anatomy & physiology for 

understanding clinical cases 

فحوصات مختبرية لمنتسبي و عمال و / فحوصات مختبريه لمنتسبي وزارة الداخليه و المرور 

معيني جامعة الفرات االوسط

زهراء حميد عودة. د. م

//اسهامات الرياضيات في العلوم البيولوجيه/تطبيقات الرياضيات في العلوم الحيويه Some resulte of Fuzzy Compactification in Fuzzy Topological moduleباسم محمد ملكط. د. م.

Association between polymorphic varients of genes FTD, PON, and BDKRB and Obesity of Children\\\\\

رضية حسين فاضل. د. م.ا

زيارة مؤسسة العين لاليتامزيارة مركز الكلى في مستشفى الصدر التعليمي.االدمانالمخاطر الكيميائية//فهد داخل فهد. م.م

//////ميس كاظم عليوي. م.م

استخدام تقنية االليزا في الفحوصات البيولوجية/ جنان كريم عيسى. م.م+ رضيه حسين فاضل  . د.م.ا
طرق تعزيز المناعة لدى - 2الطرق  المستخدمة لصناعة اللقاحات الفيروسية                 - 1

19-مرضى كوفيد
تقدير مستويات السكر و الضغط لدى كبار السن في دار المسنين في النجف االشرف/

طرق تحضير الشرائح النسيجية في المختبرعباس حسين عبيد. د.م
اقتراح تطوير مختبر نسيجي متكامل للدراسات االوليه 

و العليا
Diagnosis stages of tumors زيارة مركز االورام في النجف االشرف /

النجف االشرف- قياس نسبة الهيموكلوبين لدى اطفال المدارس االبتدائيه في حي الجزيرة زيارة دار المسنين في النجف االشرف Multiple myeloma/دعاء عبد الزهرة دلي

(طالبة دكتوراه)تفرغ جزئي 

\\فايروس كورونا و الجهاز المناعي\\انغام جاسم محمد علي. د.ا

التغذية و حسابات الطاقة الحيويهعلي محمد عبد حمود. د. م.ا

عالء هاشم عبد علي


