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 عنوان البحث المشرف اسماء الطلبة ت

1 

 سجاد حسن فليح -1
 حسين عبد الحسن جمعة  -2
 عباس علي طاهر -3
 حيدر غدير عبد الجبار  -4
 محمد علي شكور عبد المطلب -5
 ايمن محمد جبار -6
 مصعب نعيم كاظم -7

 
 

 د نادر عبد سلمان.ا
 
 
 

 
Assessment of total bilirubin level in pregnant  

women and newborn children in Misan, Iraq 

 

2 

 علي حاتم عبد هللا  -1
 جبار صبير فاطمة -2
 سالين عدنان محمد -3
 فيحاء طارق جاسم -4
 زهراء عبد االمير فالح -5
 زهراء اياد عبد الرحيم -6
 زينب اسماعيل -7

 
 

 د سلمان عزيز .ا
 
 
 
 

 
Molecular study ofsome parameters of methicillin 

resistant staphylococcus aureus isolated from local 

skin infection in community 

 

3 

 شرف الدين ناضم -1
 حنين علي جمعه -2
 شهد حسين ناصر -3
 علي حميد كاظم-4
 محمد علي سعد -5
 مهدي داوود وضيح -6

 الكاظمد محمد عبد .م
. Prevalence of hepatitis A virus infections  in misan 

province 

4 

 زينب علي عبد -1
 فاطمة فاضل عبد  -2
 محمد جابر كاظم -3
 نور نصيف جاسم  -4
 رفد قاسم جلوب -5
 غفران محمد عصملي -6
 حوراء كريم عبد -7

 د مهند عبداالمير.م
Study of the prevalence of Aspergillus fungi in  the 

Medical Centers and hospitals. 

5 

 نورهان عمار عبدهللا  -1
 رسل جاسم محمد -2
 تقى محسن جبتر -3
 محمد رضا غازي -4
 سالم جمعه حرز -5
 كوثر حسن -6

 منتظر خيون هاشم -7
 

 
 
 

 د معين حسن.م
 
 

Prevalence of Bacterial Urinary Tract Infection and 

Antimicrobial Susceptibility Among Diabetes 

Mellitus Patients in Amara City 
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 حسين داوود غانم  -1
 حسن مناضل زغير  -2
 حسين نصيف جاسم  -3
 علي جالب خلف  -4
 ايات طالب حيدر  -5
 فاطمة فالح حسن -6
 هاشم صفا قيصر  -7
 بتول صالح بدر -8

 
 
 

 م هبة نعيم .م

Isolation and Identification of Pathogenic 

Bacteria that Cause External  

Ocular Infections in Misan 

7 

 اسراء حسنين عامر  -1
 وسن قاسم عبدهللا -2
 طيبه مرتضى ياسين -3
 علي مشتاق لعيبي-4
 مصطفى احسان عبودي  -5
 عليليث جهاد  -6
 مصطفى محمد هتيف -7
 محمد صباح صالح -8

 م حوراء جبار.م
Study  effect of obesity on female fertility 

 

8 

 االء قصي عبد الحسين-1
 داود سالم محمد  -2
 عبد الحسين جمعه عبيد -3
 محمد عمران سعدون -4
 زينب عبد االمير جاسم محمد -5
 زهراء علي زغير -6
 مالك مبارك غازي -7

 م نور عباس حمود.م
The relationship of lipid profile with people type 2 

diabetes and heart disease in a selected population 
group in Maysan city 

9 

 يسرى عمار لعيبي  -1
 شاه زنان هادي محمد  -2
 رقيه كريم غانم  -3
 زهراء محسن عبد االمير  -4
 مصطفى رحيم كريم -5
 ساره غالب طاهر -6
 ساره صاحب خلف -7

 م زينب محسن.م

The effect of HbA1c concentration on a number of 
hematological and hormonal parameters(vitamin 

D) among patients with type 2 diabetes 

 

11 

 حسين نجم عبد -1
 مومل عبد الخضر  -2
 مرتضى محمد عباس  -3
 اشم حميدي زينب علي ه -4
 بنين ستار جبار -5
 شهد جاسم عبد الساده -6

 
 
 

 د هيثم ساجد.ا

 

11 

 مرتضى نصير حرب -1
 مصطفى عبد الرحيم -2
 محمد صادق -3
 ساره عبد العضيم -4
 قبس حيدر -5

 م رسل جبار عبد الرضا.م

Isolation of pathogenic microorganisms carried in the air 

of operating rooms and nursing rooms 
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 مريم حسن -6

 

12 

 كرار جواد كاظم -1
 احمد جمعة عطية -2
 براء كريم حسين -3
 حسن عالوي محمود -4
 حسن سلطان منادي -5
 كاظم ضرغام كاظم -6

 م احمد جعفر الموسوي.م

Estimation of Lipid Profile in Obese and Non-Obese 
Hypertensive Adult Patients 

 

13 

 مريم عدنان علي  -1
 جمانه عدنان علي -2
 نبا محمد علي -3
 ابتهال عدنان كطامي-4
 هدى حسين نعمه-5
 رقيه ياس خضر -6
 شهد عبد الستار -7

 
 
 

 م محمد شاكر عطية.م
 
 
 

Iron Deficiency Anemia in a sample of pregnant  
women in Missan Governorate, Iraq 

14 

 والء احمد غني  -1
 روز منير گويم -2
 فالح حسن مري  -3
 حسين مصطفى زيدان  -4
 انمار محمود كطران -5

 
 
 

 د نادر عبد سلمان.ا
 
 

 

15 

 
 اسرى هاني عوده  -1
 نور الهدى محمد جميل -2
 ام البنين عبد المحسن  -3
 دنيا عماد صبر -4
 بتول عطوان فرج -5
 علي صبيح زغير-6
 زهراء مهدي محمد-7
 
 

 م هبة نعيم .م
Isolation and Identification  of Urinary Tract 

Infectious Bacteria in female less than 15 years 

16 

 حيدر محمد عبادي -1
 جعفر محمد عبادي -2
 جعفر سفيحاحمد  -3
 علي محمد صينخ-4
 هادي جاسم عبد الواحد -5
 عدنان خزعل فنيظل-6
 حسين فالح محمد -7
 
 

  م هيثم ساجت.م
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 حسين جليل طعيمه  - 1
 مريم جواد عيسى - 2
 مريم محمد كريم  - 3
 لبنى سعد عبود - 4
 مصطفى كريم منشد -5

 
 د عباس جلوب.م.ا

 

Pathological changes and hormone receptors that 
occurring in the women with breast cancer in 

Missan province 

18 

 محسن مهند محمد امين -1
 حيدر حكيم حمدي -2
 زهراء مسلم شريف  -3
 زهراء محمد عطوان -4

 م علي جاسم غالي.م

A statistical study on the prevalence of autism in 

Maysan 

 

19 

 تبارك احمد جاسم -1
 تبارك جاسم سحيب -2
 زهراء بشير غانم -3
 نورس باسم جاسم -4
 علي زياد خلف -5
 محمد خضير عباس -6

 
 
 

 م حسين حميدي.م
 
 

Effects of Thyroid Stimulating Hormone on Liver 

Enzymes Levels in Serum 

of Thyroid Disorder  in Missan Province 

 

21 

 ساره خضير عبدالعباس  -1
 منتظر داخل سبتي  -2
 هيبت ستار ابراهيم -3
 دعاء محمد عبد الحسن -4
 ساره حسين علي احمد -5
 زهراء البتول بدر نصر -6
 رة محمد لعيبينو -7

 
 
 

 م محمد شاكر عطية.م
 
 
 

Study of lipid profile in diabetes mellitus and 
hypertension in missan, iraq 

 د عباس جلوب.م.ا موسى الكاظم حسن -1 21
 

Hematological and biochemical parameters 
changes associated with Corona virus disease 

(COVID-19)for some patients in Missan Province 

22 

 مصطفى طالب جابر -1
 مهيمن عبد الجبار -2
 ميثم عبد الملك عاصي -3
 شمس عبد المطلب محمد -4
 رقية مطيع عبد الكريم -5
 محمد عطوانزهراء  -6
 فاطمة محمد قاسم -7

 م مهند مهدي محمد.م

Isolation and Identification of some candida spp  
from women infected by Vaginal Candidiasis in 

Missan Governorate 
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