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 م/ محضر مجلس قسم

 9191-9112اه للعام الدراسً نو ألر اإلشراف على الطلبة و البحوث المدرجة أد لتحلٌالتاإجتمع مجلس لسم 

 9191-9102قائمة بأسماء بحوث التخرج لقسم التحليالت المرضية لسنة 

 اسم الطلبة اسم البحث اسم التدرٌسً ت

  Bacterial Resistance for Azithromycin and Ciprofloxacin أ.م.د. رائد علً  .1

 

 مصطفى موفك
 أنوار سعد عزٌز

 سجاد جلٌل

-Synthesis of silver nanoparticles using plant derived 4-N أ.م.د.عادل عبادي  .2
methyl benzoic acid and evaluation of antimicrobial, 

antioxidant and antitumor activity ( 

ذوالفمار عبد اًلمٌرمهدي 
مصطفى سعدعبدالحسن سلٌم 

 فلٌح عبدالحسٌن
 حسنى حٌدرناجً 

 جعفر لممان غالم Bacterial Infections of the respiratory tract أ.م.د.دمحم جاسم  .3
 لاسم حسٌن دمحم 
 زٌد حبٌب مطشر  

 شهد اشرف مهدي
أ.د.حوراء عبد   .4

 االمٌر
Assessment of Some Pro-Inflammatory Cytokines in Saliva of 

Dental Caries  
 االء حٌدر دخٌل
 بتول حٌدر دخٌل

أ.د.حوراء عبد   .5
 االمٌر

Assessment of some immune biomarkers among patients 
with vitiligo disease 

 مرٌم سالم ماجد
 زهراء لاسم عبد الحسٌن

 رنٌن صالح مهدي
 مرة حٌدر جواد

أ.م. د ابتهال ادرٌس   .6
 احمد

Acinetobacter Baumannii : The Remarkable Nosocomial 
Pathogen and Its Antimicrobial Response 

 سجاد طالب شهاب
 دمحم حامد عطشان 
 عباس شاکر محمود  

| ا.م.د دمحم جاسم   .7
 الشمرتً

Prevalence and antimicrobial sensitivity pattern of bacteria 
causing urinary tract infection: A comparative study between 

men and women 

 مرتضی جعفر وهاب 
 رسل شاكر 

 اسراء علً عبودي

 Nanoparticler Silver and their effect on Pseudomonas لٌويأ.م.د احمد ع  .8
aeruginosa bacteria 

 تبارن طارق
 زٌنب حٌدر 
 فاطمه امٌن  

 Staphylococcus is the most frequent isolates isolated from م د بسام كرٌم خضٌر  .9
young women infected with UTI during the summer season: 

Data analysis and virulence exploring research 

 فدن منصور الحمامً
 زهراء رحٌم الحاتمً  

 غدٌر دمحم الربٌعً 
رعد كاظم فاطمه عبد الكرٌم 

 هدى علً حسٌن
 Lipopolysaccharide Extracted from Proteus mirabilis As م د رؤى شلتاغ ناٌل   .10

aeruginosa 

 عذراء عامر
 بشری ناٌف 
 بنٌن جبار 
 نرجس عباس  

 

م.د سهاد دمحم   .11
 الجبوري

Bacillus clausii probiotics as anti - resistance bacteria   امٌر عالء 
 دامصطفی جو

 مصطفی عباس 
 

م د غفران فالح عبد    .12
 الحسن

Biosynthesis of pyocyanin pigment by Pseudomonas 
aeruginosa 

 علً األكبر طالب دمحم 
 غٌث

 هدى علً
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 فاطمة عبد الكرٌم 

13.   

 سماح عامر حمود

Review of effects different infections on male fertility  عباس كاظم صالح 
 جعفر فاتح 

 راًضً باسم حسن 
 رهام فاضل جبار

14.   

 د ضفاف زكً 

Ameliorative Effect of Ethanolic Extract of Propolis in Male 
Albino Mice Exposed to Electron Shisha Smoking 

 عباس كاظم عطشان
 زهراء علً

 بتول ماجد حمود 

15.   

 د رشا شاكر

Evaluation of Hepatic and Renal Functions in male Albino 
mice feed with protein supplement 

 سماوات خٌٌري
 رفاه شاكر محمود.

 نور االٌمان صباح حسن
 دنٌٌا خالد كاظم احمد عبد 

16.   

 اخالص علًد 

Anemia in athletes   دنٌٌا خالد كاظم 
 ًً احمد عبد ال..ه عبٌد زهراء عل

 كامل

17.   

 د اخالص علً

Some inflammatory indicators in diabetic foot ulcer دمحم عبد الحٌسن هادي 

18.   

 رشا عامر نوري.د

زهراء عماد, سجى عاٌمر فاطمة  االكٌاس المائٌة
 عالوي

فاطمة حسن عبد النبًً فاطمة  توكسوبالزما نوريرشا عامر .د  .19
 دمحم بالر

20.   

 محسن كاظم.د

effect  Seasonal  Variation of male fertility  ,زهراء عماد 
 سجى امٌٌر

 فاطمة عالوي 

21.   

 د محسن كاظم

 

Estimation the prevalence of male infertility 

ٌسرى عمار عٌٌدان ,دعاء عباس 
دعاء كاظم عباس, ,عبد الساده 

نور عبد  , الرا أحمد عبد الكٌرٌم

 االمٌر حمد

زهراء ٌحٌدر عبد الهادي.  Malabsorption in Giardiasis د رشا شاكر نعمة  .22
زهراء سمٌٌر كوثر ٌحٌدر عباس. 

 مروه فرحان حسٌن

أ.د. عبد الهادي   .23
 عباس االبراهٌمً

The Toxicity Effects of Cypermethrin 1-  بهاء هاديٌمٌن 

 حسن صالح  -9

 حسٌن ناظم-3 

 مرٌم ٌوسف جواد-3

أ.د. عبد الهادي   .24
 عباس االبراهٌمً

Biological activities of royal  jelly حسٌن علً كاظم 

 وسام اٌاد كاظم 

 حسٌن خالد نور

 عماد احمد-
د. ضفاف زكً   .25

 عزٌز
Mini-review on  Covid-19 and red blood cell parameters حٌدر رزاق جوده 

 حسام حسن هادي
 مختار عبد الحسٌن دمحم
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أ.د.محسن كاظم   .26
                 المرشدي

               

Male and Female infertility: Causes, And Management بنٌن عباس حسٌن 

 رٌام داوود كاظم

 عادل كرٌم نغماش

                 امجد رعد عداي

أ.د.محسن كاظم   .27
                 المرشدي

               

IMPACT OBESITY ON MEN FERTILITY ًامٌر عبود مح 

 فاطمة وصفً عزٌز

 اسراء علً جبار

 انزٌنب كاظم رمض

 LGR as cancer stem cells biomarker in colorectal cancer in د علً عادل  .28
Iraqi patients  

 مكارم سمٌر
 نٌران سعد
 ضحى دمحم

 انورفاطمة 

 امنة رزاق MTHRt gene exone 4 poly morphsim in Arthitis د رشاد كاظم  .29
 اٌات اموري

 زٌنب نجم

 علً فالح Pathological features of luminal breast cancer د كرار سلٌم  .30
 امٌر جبار

 زهراء صالح
 احمد رضا

 نور علً Comprise of some clinical feathers of luminal breast cancer د كرار سلٌم  .31
 نسٌرٌن صٌهود

 زٌنب هاتف
 امٌر رعد

 Association of T45G genetic polymorphism in the gene of د كرار سلٌم  .32
poly systic ovary  

 مصطفى فاضل
 بنٌن حٌدر امل علً

 مٌامٌن لاسم
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