
  :2023-2022قسم تقنيات صحة المجتمع للعام الدراسي – الصباحيةعناوين مشاريع البحوث الطالبية /الدراسة 

 عنوان مشروع البحث أسماء الطلبة اسم المشرف ت

1 
أ.م.د. بلقيس عبد 

 علي عبد عون

 حيدر حميد جاسم

 مشتاق حميد هزبيد

 صفاء كريم عبد الساده

 صالح حيدر صالح

 رسل حيدر جاسم

( للمضادات الحيوية شائعة االستعمال للنساء الحوامل E. coliدراسة حساسية بكتريا القولون  )

 المصابات بالتهابات المجاري البولية

2 

م.محمد عبد الباقي 

 +عبد المحسن

 دعاء خالد محمود

 )مشرف ثانوي(

 طيبة علي ياسر

 رزاق محمد غثيث

 غدير خلف عبد

 فاطمة داود سلوم

 عباس عدي محمد

في مدينة  2022 - 2021لسنة  Cو Bدراسة وبائية عن مرض التهاب الكبد الفيروسي نوع  

 كربالء المقدسة

 

3 

 حسين أ.م.د. سالم

 حسن+

 انعام عبدعلي

 )مشرف ثانوي(

 زينب حكيم خلف

 شروق نبيل قاسم

 رقيه عبد الصاحب

 شفاء محمد زيدان

 علي مشتاق حسين

 كربالءدراسة مدى انتشار الحمى النزفية في 

4 
أ.م.د. زينب عبد 

 محسن

 علي حسين فاضل

 مكي زين العابدين حيدر

 مجتبى محسن كاضم

 شذى حيدر سالم

 رضا احمد مزعل

مدى انتشار بعض مسببات االسهال المرضية لدي االطفال في مستشفى االطفال التعليمي في 

 كربالء

5 
أ.م.زهرة مكي 

 محمود

 هبه محمود عباس

 مريم صاحب عبد الرضا

 نرجس باقر جميل 

 نبأ عالء عبود

 هبه عبد االميرهادي

 كربالء محافظة في القيحي الوسطى االذن اللتهاب بعض المسببات  دراسة

6 
أ.م.د. عالء محمد 

 ظاهر

 زهراء حسين عبود

 ايناس كاظم جابر

 ايات ريسان علوان 

 زينب فاضل مطر 

 سرايات نوري عبد يا

 صالحية المواد الغذائية لمنتسبي المعهد التقني كربالء عالقة مستوى التعليم بممارسة قراءة

 أ.م.ميثم سالم عطية 7

 غزوان مصطفى غازي

 مالك مهدي عبد ناجي

 قاسم محمد رواك

 محمد عالوي راضي

 مصطفى جاسم حنون

 تقييم جودة مياه الشرب في المعهد التقني كربالء

 م.د. نجاة حمزة حسن 8

 زهراء عبد الحميد عودة

 منصور سجى احمد

 مريم عبد االمير دحام

 حسين علي وسيل

 حوراء سليم شاكر

 دراسة مدى انتشار   مرض حساسية القمح لدى البالغين في قضاء الهندية

9 
م.د. حنان عباس 

 مجيد

 محمد مجيد شيال

 منير مجيد عسكر

 محمد باقر عباس

 معين حسن نجم

 موسى عمار موسى

 حسن فالح عذاب

 حول نقص فيتامين دي والكالسيوم وعالقته بمرض هشاشة العظام معارف طلبة جامعة كربالء

10 
م.د.شكرية حاتم 

 علوان

 مصطفى داوود حسين 

 كوثر ليث يوسف 

 فاطمة علي فاهم

 قطر الندى سعد محمد 

 2022- 2021دراسة مدى انتشار  اإلصابة بفايروس كورونا لسنة 



 مهدي كمال جويد 

 عباس مهدي احمد 

 عباس فاضل هاني

 زينب حازم جالب

 زهراء عبدهللا ناظم

 زينه حمزه عواد

 دراسة مدى انتشار تصلب الشراين  في  األشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني
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 م.علي نعمة حسن+

 احمد محمد زويد

 )مشرف ثانوي(

 علي فائز خضير

 عبدالرحمن محمد درب

 عبدهللا نعمه حميد

 علي حبيب محمد

 شهد عادل شمخي

 تأثير نمط الحياة على الوزن المثالي لعينة من الطلبة الجامعيون

12 
م.علي عبد اللطيف 

 غالم

 فاطمة فيصل ذياب 

 زهراء عبداالمير ياسر

 زهراء حسن عبداالمير

 سماح عبيد حسن

 هبه احمد لتفه

 دراسة مدى انتشار  لمرض الصرع لعينة من المرضى المراجعين لمستشفى الحسين التعليمي

13 

 

م.م.احمد علي 

 خصباك

 بتول عبد العباس منشد

 تبارك حيدر عبود

 أمواج غالب ناصر

 حوراء هيثم لفته

 اسراء عقيل عبود

 دراسة بعض المسببات المرضية  وعالقتها بالتلوث الغذائي

 تبارك حاتم محمد

 بنين محمد حسن

 بنين محمد عبد الحسين

 بنين حيدر جواد

 حوراء محمد جخر

 النمط الغذائي على مرضى  المصابين بقرحة المعدة  تاثير

 م.م.محمد ماجد حميد 14

 أحمد مجيد كاظم

 زمان بشار عبد الحسن

 زهراء لفته هاشم

 دنيا قاسم مهدي

 دنيا سالم ميل

 معارف واتجاهات طلبة المعهد التقني كربالء حول نواقل االمراض البايولوجية

 احمد مشتاق طعمه

 حسن مجيد جابر

 حسين موسى عايد

 حسين عبد العالي جعيوان

 اسراء حسين عبد ربه

 2022-2021دراسة حول الحوادث المنزلية في محافظة كربالء لسنة 

15 
م.م.عقيل سلمان عبد 

 السالم

 نرجس علي عطشان

 والء صاحب عبد الكاظم

 نصرت علي اصغر

 نور الهدى رشيد حسين

 مهى سعد عطية

 الحروق في مدينة االمام الحسين الطبيةدراسة بعض مسببات   تلوث  

 حسين طالب كاظم

 محمد عمار عبد هللا

علي عبد المهدي عبد 

 االمير

 عالء حميد نعمه

 اكرم ناصر حسن

 مع مستوى الكالسيوم لدى األشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية Dعالقة فيتامين 

 اية فاضل كنين 16

 احمد عبد الكاظم جاسم

 حازمزهراء فالح 

 رشا رحيم ضاحي

 زينب كريم فراس

 رقية مرزة حمزة

 زهراء محمد خليل

 2022-2021دراسة  مدى انتشار االصابة  اللشمانيا الجلدية )حبة بغداد( لسنة 

 


