
2021-2020بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة لقسم تقنيات صحة المجتمع للعام الدراسي 

عناوين البحوثأسماء الطلبة اسماء المشرفون

أسعد جاسم محمد

علي عباس صبار 

أسماء موسى زغير

نرجس صالح عبد الحسين 

زهراء حسن كاظم

جنان ثامر كاظم

امل عبد العالي كاظم

اسوار حيدر عبد الحسين 

نور جابر عبد

اسامة اسعد علي

احمد عقيل شراد 

صفاء عباس هادي

حنين صالح عباس

مهند عباس علي عبود

ايات عالء صباح 

كرار سمير كاظم

رسل علي كاظم

زهراء غانم كاطع

محمد فتاح صالح 

مصطفى احمد طالب

علي ظاهر محسن

زين العابدين حيدر مصطفى

زهراء عالء نصار 

حسنين حسين جهاد

سارة .م.م+ رياض كريم عبود .د

عباس عبيد

Students knowledge Attitude and practice  toward 

corona virus disease 2019 in Al-Furat Al-Awsat  n 

administrative and management technical college in 

Al-Najaf AlAshraf province.

يقظان ناجح طاهر. م.م+ سعد سليم رحيم .م
Estimation of higher rate of iron  levels in Diabetic  

patients Type 2 at Al-Aajaf al-Ashraf Province.

. م.م+ فوالذ عبد الرضا محسن .م.أ

احمد حامد الياس

Camparability Study between chlorine (cl2) and ionic 

way in Disinifecting of Drinking water.

+ محمد عبد الرزاق عاصي .د.م

احمد راهي عبد.م

اثير حسن .م.م+ ميعاد كاظم علي . د

عطية

Assessment of Traffic Crashes and Drivers' Behavior 

in Iraq over Five Years for the Years (2014-2019).

Knowledge and behavior of mothers about risks of 

exposure to radiation during-pregnancy at Al-Najaf 

Province.



2023-2022بحوث تخرج المرحلة الرابعة   

الطلية  أسماء عنوان بحث التخرج    اسم المشرف  

Risk factor for maternal mortality in najaf province  1 تويه. سوزان مالك  

رضا. حسين محمد 2  

 ا.د. حسن علي فرمان 

 ا.م.د مرتضى محمد جواد

 م.م. كاظم ثائر 

1 

The effect of cadmium on human and animals health  1يحيى . نور الهدى بسام   

قحطان . زهراء حيدر 2  

 ا.م.د محمد عبد الرزاق 

 م.م. يقظان ناجح 

2 

Asurvery study on drug Abuse among young people 

in Al-najaf – groverorate  

جواد . الزهراء علي 1

 محمد

محمد . محمد منتظر 2  

 د.ميعاد كاظم علي 

 م.م. سارة عباس 

3 

Treatment adherence  among patients with 

hypertension  

نايف . نايف محمد 1  

حسن . سجى عكاب 2  

علي . اسماء طالب 3  

 م.م. قاسم عباس كحيوش 

 ا.م.د. ليلى صالح عبد الحسن 

4 

Congenital malformations in neoborns at AL-Najaf 

Al-Ashraf province    

ياسر . حيدر كاظم 1  

حسن . سارة فالح 2  

 م.د. سعد سليم 

 م.د. علي حسن حنش 
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