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 عُىاٌ انثحج اسًاء انطهثح اسى االستار انًششف خ

تثاسك كاظى جاتش, اًَاٌ يحًذ  أ.د خانذ َاسٍُ صغُش 1

تُاٌ تاسى يحًذ حجُم,  ,عثاط

 كشَى عثذهللا

Appendicitis 

ٍ حُذس ُحسحسٍُ حًضِ يزهة,  أ.و.د َاظى طشاد عثىد 2

 حسٍُ سانى جذاح, عثذ انشسىل

Viral vaccines and antiviral 

هُفاء غانة شاكش, َىسط غٍُ  عهٍ فاضم عثذ انجثاس وو. 3

عثذ , َاصش احًذ ضاحٍ, هُخى 

يإيم عثذ االيُش قاسى َذي, 

 يفتاح

نًستخهصاخ انًائُح عهً انثكتشَا تأحُش ا

klebsiella pneumonia  

يحًذ عهٍ يحًذ طانة كاظى,  و. خضُش طعًح سضا  4

يحًذ, يحًذ طانة كشَى, يحًذ 

عًاد فشحاٌ, يحًذ عثاط 

, يحًذ نطُف َاصش, يحًذ َاصش

 ح تههىلعهٍ دخُم, يحًذ َجا

Diabetes risks 

سؤي يحًىد طانة, سسىل حسٍ  و.سَاض حسٍُ وانٍ  5

َثش, سسىل َعُى يصحة, سقُح 

عهٍ عثذ انشصاق, سسم كشَى 

سقُح حسٍُ جهُة, سقُح اتشاهُى, 

حًُذ حسٍ, سهاو حسٍُ جاسى, 

اء حسٍُ صيٍ غهُى يُشذ, صهش

 كشَى, صهشاء حُذس فشحاٌ

Comparative study of lipid 

profile between diabetic and 

non diabetic men 

حُذس عثذ انحسٍُ, ستاب يجُذ ,  أ.و.د َاظى طشاد عثىد  6

 حٍُُ حسٍُ

Rubella 

فاطًح يحًذ حسٍُ , غصىٌ  و.و عهٍ فاضم عثذ انجثاس  7

اسكاٌ  عثذ انحسٍُ , فاطًح 

غذَش سعذ حسٍُ حاتى يحًُُذ , 

 , فاضم عضَض تالسى

Diabetes mellitus and its 

relation to renal failure 

disease  

 احًذ حاكى, احًذ سصاق, احًذ و.و سانٍ عذَاٌ  8

شاكش, احًذ طعًُح, احًذ عادل, 

عثذ انحسٍُ, احًذ حًذ عثاط,ا

احًذ عخًاٌ شخُش, احًذ عخًاٌ 

احًذ عسم,  فجش, احًذ عذاٌ,

اسشاء احًذ كتاب, احًذ يحًذ, 

هادٌ , اسعذ عطُح , اسُم كشَى, 

  االء حاتى

Investigate study on effects of 

plantains on the semen 

quality of mice male as a 

model for human being 

و.و سهىل كشَى عثذ  9

 انحسٍ

يصطفً عزاب عثُذ , َسشٍَ 

حسٍُ فُجاٌ, َثأ جاسى عىَذ 

َثأ حسٍُ وساك , َىس انهذي 

 حًُذ عثذ

 انهشًاَُاخ انجهذٌداء 



يشَى يصطفً سَاض كايم ,  قاسى صغُش انسُذ  11

طانة عىدِ, يشتضً كاظى 

حسٍُ, يشتضً عثذ انحسٍُ 

خهف حًضج, ً عهٍ, يشتض

 ً سالو فشحاٌيشتض

Effect of V.D on blood cells 

 

ضحً عهٍ دَاٌ , ضُاء احًذ  أ.و.د عهٍ فُاض تشغىث 11

جاس هللا , عقُم عثذ عايش , عثذ 

 هللا حُذس َعًح

Physiological and histological 

study of induced 

hypothyroidism in domestic 

rabbits lepus cuniculua   

domestica 

عهٍ عهٍ يحًذ فشحاٌ جاتش ,  د.عايش حسٍ عثذ انكاظى 12

يحًذ عثذ انحسٍُ , عُسً 

 جاسى سشتىخ , 

Hepatitis virus 

فاطًح كشَى عثذ , فاطًح َاصش  و.و اشهى يحًذ عُُذ 13

 هذَهذ , فذك كايم سحاٌ

دساسح احصائُح حىل يشض انُكاف فٍ 

 2118يحافظح واسظ نهعاو 

سًُح حسٍ , سًاح عثىد ,  د.جالل عثذ انشصاق تفاح 14

 سهً طشاد , سجً حًضج 

Cytomegalovirus 

, يُتظش سهًاٌ ,  يُتظش حسٍ د.حُذس هادٌ 15

يُتظش عثاط , يًُ ضشغاو , 

يهًٍُ احًذ , يهًٍُ عثاط , 

 يُعى طانة 

Review study of waterborne 

intestinal parasites in Iraq 

يخهذ ياجذ عهٍ , يشتضً ايٍُ  قاسى صغُش انسُذ  16

عهٍ , يشتضً حايذ حسٍُ , 

يشتضً كاظى جثاس , يشوِ عهٍ 

حسىٍَ , احًذ َثُم , حسٍُ 

 حُذس 

Effects of V.D on heart 

diseases 

فاتٍ عهٍ جاتش , فاطًح حسٍُ ,  انجثاس  و.و عهٍ فاضم عثذ 17

فاطًح طانة فاطًح عضَض كشَى , 

 , فاطًح جاسى سحى هادٌ 

Iron Deficiency Anemia 

 


