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 د. طالب عبد الحسٌن

 
 
 
 

Study of hematological parameters of pregnant women in 
Al- Muthanna governorate.   

 
 ازهار اسماعٌل فٌصل 
 فاطمة قاسم منشد 
 لطٌف كاظمفرح                      

Study of biochemical parameters of pregnant women in 
Al- Muthanna governorate.   

 
 حسٌن رزاق عبد سوادي      

 محمد مهدي صالح
 علً حسن ظاهر
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 د. كاظم محمد سبع

  دراسة بعض العناصر الثقٌلة ) رصاص, نحاس, زنك( فً حلٌب االمهات
 راضً محٌسن غفران

 هاب طالبحوراء و
 زهراء عقٌل عبد الجلٌل-   

  دراسة بعض العناصر الثقٌلة ) خارصٌن, كادمٌوم, زئبق( فً حلٌب االمهات

 نور كرٌم شاكر
 اٌالف عماد علً
 اسراء صبار ناظم

 

 د. رحٌم عناد خضٌر 3

The effect of probiotic in the treatment of urinary tract 
infections in pregnant  

 
 زهراء مجٌد ناجً
 دالل مجٌد ناجً

 هند كرٌم عزٌز                

Evaluation the effect of probiotic bacteria in inhibiting the 
formation of bacterial pellicle urinary tract infections  

 
 علً محمد علً

 ابرار عبد الكرٌم جبار   
 االء ناهً حوٌزة    
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 سر دخٌل كرٌمشد. ٌا

من براز الحمام فً مدٌنة  Emeria columbarumعزل وتشخٌص طفٌلً 
 السماوة

 
 حنٌن كاظم جاسم

 زٌنب صاحب حبٌب   
 سارة رزاق نجم           

من براز الدجاج فً مدٌنة   Cryptosporium baileyiعزل وتشخٌص طفٌلً 
 السماوة

 
 اركان صالح صباح

 جد سعدعلٌاء ما                
 زٌنب سفٌح فهد 

 

 ...علوم احلياة...قسمل  ةالرابع املرحةلمشاريع خترج طلبة 

 1028-1027للعام ادلرايس 
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 م. فرحان على هللا عبٌد

  دراسة تغذٌة القنفذ طوٌل االذن فً محافظة المثنى
 علً نجاح مجٌد     

 محمود نغواص نفه
 ازل باسم محمد            

  قارض النروٌجً فً العراقدراسة تكاثر ال
 زهراء عبد الحمزة هالسة

 فاطمة نغٌمش حمدان 
 حمد كرٌم نعاسم                        

6 

 
 م.م عبٌر محمد علً

 
 

  فً محافظة المثنىدراسة مسحٌة لمرض التٌفوئٌد 
 زٌاد كاظم دحل                       
 حٌدر عبود  جهادي          

 مدعلً حبٌب حا

 د. صاحب شنون ابراهٌم 7

  دراسة لمنلوجٌة مٌاه نهر السوٌر
 احمد حمٌد عٌسى
 سارة رٌاض نعٌم

 اسراء علً حسٌن                       

  التنوع االحٌائً لالفقرٌات فً  تربة جامعة المثنى
 مصطفى جواد كاطع

 جراح سالم عبد المحسن   
 حسن وصفً جمٌل                      

 م.م اقبال عوض كاطع 8

  تقدٌر مستوٌات الدهون ومستوى ضغط الدم فً النساء المصابات بتكٌس المباٌض
 شٌماء محمد شالل      

 بشرى حسٌن علوان
 انوار ناظم عبد الخضر       

  عالقة السمنة ومستوى الدهون الثالثٌة فً النساء اللواتً ٌستخدمن موانع الحمل 
 اد كاظماٌمان جو           
 افراح جاسم محمد           

 احمد حمزة جابر   

 م.م محمد باقر حسٌن 9

  تاثٌر مستخلص نبات الصبٌر على كثافة الشعر

 حسٌن عباس نجم          
 حسٌن داخل جابر           
 اسراء وفً حامد           

 

  تاثٌر مستخلص بعض الطحالب على نمو نبات الشعٌر
 عالء جمٌل حمود            

 رندة نوري شاهٌن            
 اثٌر فضل داخل           
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 م. م حٌدر محمود جاسم 11

 
 

 استخدام بذور نبات المورٌنغا فً تصفٌة مٌاه الشرب
 

 
 علً رحٌم كعار   
 فلٌحكرار احمد     

 احمد قاسم حسن                       

 
 تصنٌف النباتات الطبٌة فً بعض مناطق بادٌة المثنى             

 
 

 

 عساف ماجد عبد الحسٌن         
 علً حسٌن نفل         
 حمد طالب جوادم               
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 الست شٌماء عوض عودة

 
المعزولة من    pseudomonas aerogenasaدراسة حساسٌة جرثومة 

 الجروح لبعض المضادات الحٌاتٌة
 
 

 
 رٌسان عدنان عبد جواد

 غٌداء عدنان شنان          
 هدى علً  حسن          

  نٌة فً اللحوم الحمراءرٌشا القولوشالكشف عن اال
 ارشد كرٌم شذر                 

 خضٌرقطرس جمال    
 رجاسم خضٌ قاسم                 

 الست نور علً مهدي 12

  دراسة تأثٌر حلٌب االبل على البكترٌا المسببة اللتهاب المجاري البولٌة

 مصطفى محسن هجان         
 سماء عدنان هاشم                      
 حوراء ابراهٌم عبد الستار        

 

  وةدراسة فسلجٌه كٌموحٌوٌة لمرض اضطراب الغدة الدرقٌة فً مدٌنة السما
 خلد موسى مكًم
 معصومة احمد عباس     

 عائشة حسن عبد الشهٌد     

 الست شمس كرٌم محمد 13

  استخدام بعض المستخلصات النباتٌة ضد البكترٌا 
 مروى حافظ عبد السادة  
 زهراء مطرود عبد الباري  

 حنان حسن مكركم              

 ئلت االكاسياتصنيفيت وتشريحيت لعادراست                

 
 

 زٌنب علً حسٌن        
 مرٌم سامً نجم         
 دالل علٌوي حمزة       

 

  تأثٌر نبات العفص على البكترٌا المسببة لاللتهابات اللثة 
 جاسم محمد محٌسن    
 عباس علً شنٌن    
 رائد كرٌم سفاح    
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 م.م مالك هبٌش والً

تأثٌر الجهد االلٌلوباثً ألوراق نبات الكٌنوكاربس وتسمٌد نبات الناٌتروجٌنً على 
 نبات االقحوان

 

 جابر خواف جابر           
 منتظر محمد هاشم            

 مرتضى جاسم خضر
 

  استخدام ماء الممغنط فً الزراعة 
 علً ناصر روٌضً

 هدى عبد الجلٌل اشوٌنً     
 االء مجٌد سوادي

 


