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ف ت وع البحث أسماء الطلبة اسم المشر  عنوان مشر

 أ.م.د. بلقيس عبد عل   1

 جميل عل   أحمد 
 حتوم خالد  بني   
 نزار قحطان اروى
 جب   سعد  إيمان
 الكريم عبد  بان
اق  احمد محمدعل   اشر

  كربالء حول مخاطر  نظام انقاص الوزن الكيتو
 معارف عينة من طلبة المعهد التقن 

 حمود كاظم  باسمه
 عزيز محمد  ازهار 
 الحسن عبد  زهب   بني   

 حمود كاظم  ايمان
 جب   محسن بني   
 عباس جعفر  تبارك

  كربالء حول عالقة التدخي   بالحساسية
 معارف عينة من طلبة المعهد التقن 

 المهدي  عبد  صالح ايه
 نوري صباح تبارك
 محسن احمد  تبارك
 جاسم   عالوي  ايات
 كاظم    عباس  بني   
 جودي عادل  ايمان

  كربالءبعض ال عزل وتشخيص
 فطريات الجلدية من طلبة المعهد التقن 

 طراد  شحان  ازهار
 الكاظم عبد  اركان بني   

 خليل حسي    احمد 
 خليل حسي    زهراء
 حسن االمب   عبد  بني   
 الرسول عبد  عباس امنه

  كربالء بعض المسببات  عزل وتشخيص 
 الممرضة من الهواتف النقالة لعينة من طلبة المعهد التقن 
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م.محمد عبد الباق
 عبد المحسن

  منعم حسي     زينب
 حسن جبار  فاطمه

 عبدالزهره حسن فاتن
ي كوثر   عل   خب 
 شمران رحمن فاطمه

  مدينة كربالء المقدسةحول عينة من كبار السن   معارف
 
 مرض هشاشة العظام ق



 عبود صفاء اشاء
 فاهم حسي    اطياف
 محمد جاسم افراح
 مرزة سالم آية
 جياد عادل إيناس

   (19-حول مرض كورونا )كوفيد  عينة من الطلبة الجامعيونمعارف 
 
 مدينة كربالء المقدسةق

 نبأ رحيم نعمه
 ورد رضا شاكر
 نبأ تايه شدهان

 نور رحيم عبدالحسن
 نبأ غانم وحيد

   حول مرض السحايا   عينة من الطلبة الجامعيون  معارف ةدراس

 محمد رضا  ابراهيم
 الزهرة عبد  رضا  امب  

 نايف محسن احمد 
 نعمة ثامر  احمد 
 بدر موىس امب  

 (حول مرض نقص المناعة المكتسب )االيـدز  الشباب عينة منمعارف 
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 حسي    أ.م.د. سالم
 حسن

 جاسم عامر  حسي   
 مظلوم الحسي    عبد  حسام

 غماس عل   حسام
 محمد نوماس حسن
 احمد يوسف حسي   
 حسن حيدر  جعفر 

  
 
  األسواق المحلية ق

 
 مدينة كربالء المقدسة دراسة المحتوى المايكروب   للحوم الطازجة  ق

 بندر مظهر  حيدر 
 منعم محمد  سج  
 طالب ناج    تحرير 
 عل   الكريم عبد  هديل
 الصاحب عبد  عادل حوراء

   هادي حسي   
 عاب 

 )  
 دراسة كيموحيوية حول  مستوى الزنك عند  بعض مرض  السكري)النوع االول او الثاب 

 محمد حيدر  دنيا 
 مطشر  حمزة خديجة
 حميد جعفر  حنان
 مطر باسم حسي   

 لمستوى الدهون الثالثية عند بعض مرض   الذبحة الصدرية دراسة كيموحيوية



 هادي مهدي حسن
 الجليل عبد  خالد  حسي   

 صاحب حاتم رسل
 محمد صالح عذراء
 عل   صادق حنان
 عباس مصطف   رقيه

   جواد  رقيه
 راض 

 حسي    عل   رحمه

ابط بي   االجهاض  واالصابة بالفايروس العمالق 
 CMVدراسة الب 

4 
أ.م.د. زينب عبد 

 محسن

 تومان عل   حني   
   حنان

 خلف راض 
 غازي عايد  حني   
 مجيد عون تبارك
 عباس اديب جنات

 الحسن عبد  صباح ريــهام

بية الحيوانات حول طفيل  داء القطط معارف وممارسات دراسة   وعالقتها بب 

 حمزة عباس زهراء
 كاظم  جواد  رقيه
 سالم محمد  تبارك
 حمزة عبد  حازم رتاج

 عل  عارف عبد مسلم
 عل  عزيز طالب

  كربالء  حول االصابة  بطفيل  الديدان الدبوسيةدراسة معارف واتجاهات 
 طلبة المعهد التقن 

 مرهون عل   سالم
 جابر حازم رسل
 مجيد أحمد  زينب
 فاضل حيدر  رباب
 حسن عقيل زهراء
 عبدزيد محمد  رضا 

 االنسان والحيوانحول تاثب  القمل عل  معارف بعض الطلبة الجامعيون دراسة 

 حمزة تكليفمحمود 
  زيد 

 
 سلمان هادي شاق
ي خليل مرتض    حسن صب 
 جمعة كاظم  قاسم زهراء

 

   حول االصابة بطفيل  معارف وممارسات دراسة 
 االكياس المائية والنمط الغذاب 



 يوسف صخر نور 
 زين العابدين مؤيد

 أ.م.زهرة مك  محمود 5

 جاسم عادل زينب
 الهادي عبد  عقيل زينب

 جويعد عل   زينه
 فاهم ماجد  زهراء
 محسن منصور  رقيه

 كرج     جبار  سجاد 

   المزمن االنفية الجيوب التهاب بعض مسببات  دراسة
 
 مدينة كربالء المقدسة ق

 ابراهيم احمد  سجاد 
 الكاظم عبد  احمد  زهراء

 نعمه محمد  زهراء
 جاسم جبار  زينب
 حسي    محمد  زينب
 خليفه كاظم  سيف

    الفشل الكلوي يعانون من  مدى انتشار  الديلزة الطفال دراسة 
 
  التعليم   مستشف  االطفالق

 حسي    سارة عباس
 الصاحب عبد  زهراء حسي   

 جواد زهراء مزهر 
 خضب   احمد  زهراء
 فاضل جميل صبا 

 عبداالمب   محمد  العابدين زين

   الرئة بذات مدى انتشار االصابات  دراسة
 
 مدينة كربالء المقدسة ق

 رزاق ميثم رونق
 حسن جواد  زهراء

 عبدالحافظ عبدالحليم زهراء
 عزيز ماجد  زهراء
 إبراهيم حسي    سج  

 عل  كامل عبيد

   االنحالل   الدم بفقر االصابة مدى دراسة
 
 مدينة كربالء المقدسة ق

 أ.م.ميثم سالم عطية 6

 كاظم  خالد  زهراء
 عباس رحمن زهراء
 زياد حسي    زهراء
 كشاش  رحيم زهراء
 كشاش  رحيم فاطمه

 وممارسات طلبة المعهد التقني كربالء حول داء الكلبدراسة معارف 



 

 زغب   محمد  سيف
 وهيب سام   سج  
 حسن نجاح سج  
 محمد قاسم سارة
 عجم   احمد  صابرين

 احمد عامر حسن كزار

 دراسة معارف طلبة المعهد التقني كربالء حول مرض السفلس

 مزعل عبدالزهرة ضياء
وق  جبار جعفر  شر
 عزيز مجيد  سليمة
 رميح سحاب عبدالحميد 
 صالح رحيم عباس

 سجاد حسي   جب  

 2022-2021لسنة  السرطانية في مدينة كربالء المقدسة االمراض مدى انتشار دراسة 

 م.د. نجاة حمزة حسن 7

 عبدالساده سعد  عبب  
 طعمه محمود  عبب  

 عبدالحسي    عبداإلله عال 
 زغب   جاسم عل  
 طالب عقيل عبدهللا

 رشارسول ناج   

  مدينة الحسي   ع الطبية الوافدين ال  مرض  حول الدراسة 
 
 2022-2021لسنة وحدة العناية المركزة ق

   راه   عبدهللا
 باىسر

 عمران فارس عمران
 الحسي    عبد  عل   غفران

 احمد شهاب غفران
 مظلوم عباس فاطمه
 عباس عادل غسان

  مدينة كربالء  مدى انتشار  عمليات دراسة 
 
 2022-2021المقدسة لسنة  القسطرة القلبية ق

 جاسم وحيد  عال 
 عبد الرسول حاكم عل  
 عبدالعظيم سالم عل  

 عامر احمد  فاطمه
 كريم  منعم فاطمه

 الحسي    عبد  فاقد  عل  

  مدينة كربالء مدى انتشار دراسة 
 
 2022-2021المقدسة لسنوات الدراسة  مرض احتشاء العضلة القلبية ق



 

 رعد موفق المهيمنعبد
 ذياب باسمعل  

 هاشم احمد  الزهراء فاطمة
 اموري سالم فاطمه
 حسي    عل   فاطمه
 نارص سمب   عل  

  مدينة كربالء المقدسةلدى البالغي   دراسة مدى انتشار االصابة بالفشل الكلوي 
 
 ق

8 
م.د. حنان عباس 

 مجيد

 عباس خالد  سعيد 
 زعول   سمب   سجاد 
 عل   عبد  صدام سجاد 
 خميس غازي سج  
 نوري صباح هبه
  عبدهللا شمد  عبدهللا

قان   كربالء حول مرض الب 
 والوالدات المبكرة معارف طلبة المعهد التقن 

 عباس الخض   عبد  عباس
غام  حسي    سمب   رص 

 عبود الحمزه عبد  عل  
 حسن رياض عباس
 عل   عبدالحر  صفاء

 ياش حسي   كاظم

  كربالء حول مرض الهيضة
ب معارف طلبة المعهد التقن   ونوع مياه الشر

 عليوي حسي    عل  
 حسي    جالل هللا عبد 

 طالب نعمة عقيل
يف سالم عل    شر
 صبيح صفاء عل  

  مستشف  النسائية للوالدة والوقوف عل أسبابها مدى انتشار دراسة 
 
  الوالدة واالمهات ق

 وفيات األطفال حدين 
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م.د.شكرية حاتم 

 علوان
 

  فيصل عايد عبدهللا
 حسن يوسف ابراهيم
 عبد عدنان ابراهيم
 حميد باسم احمد 
 عطشان محمد  اسعد 
 خدام منصور  ازهر 

  مدينة   الدموية  المعاير  بعض  دراسة
 
  وعالقتها بأمراض الكل المزمنة ق

للمرض  السكري من النوع الثاب 
 المقدسة كربالء

  مدينة كربالء فسيولوجية حول بعض الصفات  دراسة  مطشر  طالب إيمان
 
 الدموية للنساء المصابات بشطان الثدي ق



 احمود كاظم  امب  
 محسن موىس امجد 
 مهدي قاسم رؤى
 عزيز فاضل زينب

 إسماعيلنور الهدى 

 سلمان بجاي مصطف  
 خماط محمد  مرتض  
 داود سلمان مقتدى

 عباس الجاسم عبد  ميسم
 مهدي ستار  مقدس

 عيفان عبد  أحمد  مريم

  الوالدة وعالقته 
قان لدى حدين    مدينة كربالءمعدل أنتشار مرض الب 

 
 المقدسة بعوامل الخطورة ق

هللا عقيل عل    خب 
 دخيل اكرم عل  
 جميل احمد  فاطمة
 األمب   عبد  محمد  غدير 
 حسي    عبد  حمزة ايناس

 نعمه رحيم قاسم

  مدينة كربالء
 
 دراسة عالقة أضطرابات الغدة الدرقية ومعدل أنتشارحاالت اإلجهاض لدى النساء الحوامل ق
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عبد اللطيف  م.عل  

 غالم

 عل  مختار حبيب
 كاظم حامد كاظم
 سيف هاشم سلمان
  
 عباس كاظم عبد راض 
 عل  سام  يحن  

 الحسي   التعليم  -داء السكري  مرض  مدى انتشار دراسة 
  لعينة من المرض  المراجعي   لمستشف 

 النوع الثاب 
 2022-2021لسنوات الدراسة 

 حسي    عبود  قاسم
 جبار ماجد  عل  

 الحمزة عبد  ناهض عل  
 عل   عبداالمب   عبدهللا
 حسي    محمد  عل  
 الحليم عبد  الفتاح عبد 

المجاري البولية لعينة من المرض  المرجعي   لمستشف   اللتهاب المرضية   مدى انتشار بعض المسببات دراسة  
 2022-2021لسنوات  الحسي   التعليم  

 صگبان عبدهللا عل  
   خالد  كرار 

 راض 
 غنيص راسم عل  
 عميش حوشان كتاب

 حول مضار استخدام األغذية المعلبة الجامعي   طلبة لمعارف واتجاهات 



 حوشان سلمان محمد 

 خض   ليليو  محمد 
 وداي الحسن عبد  مصطف  
 طعيمة رياض منتظر 
 جبار نارص  مريم
   رعد  مرتض  

 راض 
 حمزة فراس عل  

  كربالء حول مرض فشل القلب 
  معارف واتجاهات طلبة المعهد التقن 

 االحتقاب 

 م.عل  نعمة حسن 11

 عطيه خلف مصطف  
 مطر عالوي محمد 
 اكب   قاسم مريم
 كامل  سمب   ياسمي   
 حمزه نور  كوثر 

 عناد محمد عبود 

  مدينة كربالء دراسة معارف عينة من النساء حول 
 
  تغذية االطفال االقل من سنتي   ق

 
العوامل المؤثرة ق
 المقدسة

 نارص كاظم  منال
 مزهر مجيد  مروة
 موىس عل   مروة
 ميسون حيدر  منتظر 
 عيدان كاظم  مصطف  

 سام  
 عبد مصطف 

  مع الحالة الصحية  لعينة من الطلبة  الجامعيون
 عالقة السلوك الغذاب 

   صباح نجالء
 
 صاق

 فاضل الرضا  عبد  ميالد 
 محمد جاسم هدير 
 نواف عباس هدى

 نور هاشم جبار

 الحصبة المنفردةمعارف واتجاهات الطلبة الجامعيون  حول مرض 
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م.م.محمد ماجد 

 حميد

   محمد 
 
 قاسم شوق

 عباس غالب محمد 
 حمزه الرحيم عبد  محمد 

 ناج    طاهر  محمد 
 كاظم  داخل رعد  منتض  

 مهدي مصطف  طلب

  م مدى انتشار دراسة 
 
 2022-2021المقدسة لسنة  كربالء  دينة الوالدات المبكرة )اطفال الخدج( ق

وبات الطاقة عليوي محسن محمد  ار مشر   كربالء حول ارص 
 والغازية معارف واتجاهات طلبة المعهد التقن 



 حسي    سعديمحمد 
 حمود عل   كرار 

 سج  مؤيد جبار
 هادي فرقان حميد 

 علوان قاسم كرار 
 رشيد حميد  ماجدة
 حمزة محمد  علياء
 الجبار عبد  طالب فاطمة

 جليل شاكر  زينب

ات التجميل الفيلر ار حقن مستحض    كربالء حول ارص 
 معارف واتجاهات طالبات المعهد التقن 

13 
م.م.عقيل سلمان 

 عبدالسالم

 جبار عل   منتظر 
 االمب   عبد  منتظر 

 صالح مهدي
 مهدي عالوي هبه
 مهدي عبدالحسي    زينب

 محسن مها طالب

ات الدموية لدى االشخاص المصابي   بأمراض  الكل دراسة بعض المتغب 

 محمد سعد  نورهان
 هداد هادي نور 
 الصاحب عبد  عادل نجاة

 جاسم صائب مريم
 جاسم سالم هديل

 كريس  مها نايف

  ( ,)االول السكري المصابي   بداء لدى مرض   والكيموحيوية  الفسيولوجية بعض المعاير  دراسة
 الثاب 

 محمد عل   منتىه
 مهند جفات هميم

 عباس نجاح عل  
 مهدي صالح وفاء

 حمود نرجس نعيم
 مروة عادل شاكر

  المسببات المرضية  بعض عزل وتشخيص
 
  الوالة ق

 المقدسة كربالء  مدينة لتسمم الدم لدى حدين 

 فارس عبد  موىس يوسف
 حداد عل   مهدي نور 
 بادي الحسي    عبد  ياسمي   
 شالش كاصد   هدى
 محمد عذاب نور 

 قياس مستوى العامل الرثوي وىس  راكتف بروتي   لالشخاص المصابي   بالتهاب المفاصل الرثوي  

 



 عبدالزهرة سليم زهراء
 

 م.عليم مرداس خضب   14

 عمران موىس حسي   
 احمد حامد  حيدر 
 مدلول ابراهيم تمام

 احمد حامد  تمارص  
 عوده جابر  حوراء
 رحمن عدي حسي   

  كربالءتأثب  التدخي   عل الرئتي   دراسة معارف وممارسات حول 
 لدى طالب المعهد التقن 

 غضيب عمار  ياش 
 عطشان احمد  سيف
 كاظم  سالم يونس
 األمب   عبد  حاتم هيلي   
 مزهر ناظم نبا 

 طلبة ذوي المهن الصحية( لدى ESRمعدل ترسيب كريات الدم الحمراء )دراسة معارف حول اهمية فحص 

 


