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الفرع او  اسم المشرف أسماء الطلبة

 الوحدة
 ت اسم المشروع البحثي

حميدي  زين العابدين  

 موج عالء جبار

 نادين علي لطفي

 احمد لؤي مزعل

 Prevalence of peripheral vascular disease and infection الجراحة م.د.حيدر رحيم

in diabetic foot. 

1 

 احمد صباح حسن

 زهراء محمد احمد

تن صبحي نصيففا  

 مرام صامد حسن

د. رائد اسطيفانا.م.  

د. زهير بشيرا.  

د. ليث نايفا.م.  

-The incidence of morbidity and mortality after motor الجراحة

cycle injuries at AL-Kindy Teaching Hospital.  

2 

 محمد جليل ابراهيم

 مدين ستار مهدي

 طارق زياد طارق

 ا.د. صادق المختار

د.محمد شهاب.م.ا  

 ا.م.د. غدير حكمت

 The incidence of colles fracture at AL-Kindy الجراحة

Teaching Hospital. 

3 

 ملهم حسن علوان

 سجاد صالح حسن

 زياد مازن ياس

 منتظر محمد حبيب

 ابراهيم علي ابراهيم

 The complication of central blockade at AL-Kindy الجراحة م.د. كريم عاصي

Teaching Hospital. 

4 

 رسل مؤيد غنام

 ميس رافع مشرف

 رسل احمد عبد الحق

 حنين علي جبار

  طالب المحسند.

 

 : The effect of lunar cycle on frequency of birth الفسلجة

retrospective observational study 

5 

 احمد باسم صبري

 أحمد مازن وهيب

 زهراء خليل خضر

 مصطفى ليث فائق

بى نهاد داودر  

 The effect of examination time on mensural cycle الفسلجة د.صباح مهدي 

among medical students. 

6 

 عبد هللا داود صالح

 آيه مكي كامل

 شهد معن حازم

 محمد نزار عبد الرزاق

 Blood pressure and resting heart rate among obese الفسلجة د. حيدر صباح

college students. 

7 
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 هبه سامي سعد

 غدير محمد دلف

 هاله احسان عبد هللا

 غفران سعود هالل

طب االسرة  د. وجدان اكرم

 والمجتمع

Quality of life among Patient with rheumatoid arthritis 

and adherence to treatment in Baghdad. 

8 

 احمد محمد جبار

 تقى علي مطلوب

 لمى عبدالستار صبري

اس نزار رحمنعب  

طب االسرة  د.محمد اسعد 

 والمجتمع

Knowledge attitude practice about child labor among 

6
th

 year medical students at AL-Kindy College of 

Medicine. 

9 

 عبد هللا حافظ عزيز

 دنيا مظفر حسني

 ُعال عباس جاسم

 رحمه كريم مانع

طب االسرة  د.يوسف عبد الرحيم

تمعوالمج  

Knowledge attitude practice about obesity among 1
st
 

year medical students. 

10 

 نور كمال عبد الكريم

 سرى رائد عبد الصاحب

 فاطمه محمد سعيد

 زينب هشام ابراهيم

طب االسرة  د.هدى عدنان

 والمجتمع

Perception of 6
th
 year students of AL-Kindy medical 

college about which medical specialty they will 

choose in the future.  

11 

 علي محمد عبدالكريم

 زهراء قدوري حسن

 ديانا عدنان كشكول

 زينب هاني عبد

طب االسرة  د.احمد عبد مرزوق

 والمجتمع

Quality of life in hypertensive patients attending at 

AL-Kindy Teaching Hospital. 

12 

م حميدمصدق غان  

 مصطفى رافع طعمه

 تبارك جبار بشار

 اسماء احمد حميد

وحدة  د.لجين انور

ضمان 

 الجودة 

Patterns of relating between physicians and medical 

staff in family medicine clinic in Baghdad. 

13 

 أبو الفضل صباح هادي

 مصطفى خليل ابراهيم

 محمد سعد موسى

 سلطان مشعل غالب

ين عبد الرحمن حس  

االحياء  د.جميلة غضبان 

 المجهرية

Determination aerobic bacterial infections of ear at 

AL-Kindy Teaching Hospital outpatient.   

14 

 مسرة عبد الرضا زيدان

 سرى سمير علي

الوحدة  د. حيدر هاشم

 البحثية

Prevalence of Hepatitis C virus (HCV) in 

haemodialysis patient. 

15 
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حمودي شاكرمينا   

 ثريا رياض فوزي

 تبارك محمد رضا

 اسراء عدنان عبد هللا

 زهراء جبار فتح هللا

 فاطمه صفاء داود

 Assessment of antimicrobial culture and sensitivity of االدوية د.سعد بداي

patient with urinary tract infection attending AL-

Kindy Teaching Hospital. 

16 

  زهراء عماد عبدالرحمن

 سحر ضميد شاري

 زينب محمد داود

 ياسمين علي جاسم

 A study of medical therapy used by asthmatic patients االدوية  د.صبا جاسم

attending AL-Kindy Teaching Hospital 

17 

 حنين سعد حاتي

محمد حسن خليل   

عبد هللا رياض  

  نجم

مال مصطفىساره ك  

 A study of anti-inflammatory drugs used by patient االدوية د.عماد هاشم

attending rheumatology unit at AL-Kindy Teaching 

Hospital 

18 

 علي خالد عباس

 مرتقب محمد حسن

 علي عبداالمير دفار

 علي صادق ذياب

المراضا د. مهند منذر  Histopathological finding of colonic endoscopic 

biopsies in AL-Kindy Teaching Hospital during 2015 

and 2016. 

19 

 رضا حيدر رضا

 حيدر علي خضير

 مينا عبد الجبار جميل

 نور حسين محمود

 عال حسين جاسم

ا.د.عبدالرزاق حسين 

 النقاش

النسائية 

 والتوليد

Incidence of cesarean sections at Al-Elwiyah 

maternity teaching hospital 

 

20 

 ليث صالح حسين

 الحسناء عبد الرحمن حسين

 فاطمه طارق روضان

 دنيا محسن كحيط

 ا.م. د.ذكرى نجم عبدهللا

 

النسائية 

 والتوليد

Low Hemoglobin level in pregnant women attending 

obstetric consultant clinic at Al-Elwiyah maternity 

teaching hospital 

21 

 دانيه رائد محمد

 بثينه عباس حسن

 أفنان محمد ضياءالدين

النسائية  م.د.وقار أكرم حسين 

 والتوليد

 

Abnormal vaginal bleeding in women aged 18-40 

years attending gynecology consultant clinic Al-

22 
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 Elwiyah maternity teaching hospital فاتن طالل نده

 زينب عامر عبد النبي

 زهراء عباس مطلق

 ليلى محمد عبد القادر

 نور فالح حسن

 هدى نوري جواد

ا.م. د.تغريد خليل 

 الحيدري

النسائية 

 والتوليد

Orientation of Alkindy college students about the 

differences between classical & Integrated Innovative 

Curricula .--  

23 

ق جبرنبأ رزا  

 كرم احمد عبد هللا

الحمزه عبد الحسنرؤى عبد   

 نبراس مجيد رشيد

 أحمد علي راضي

النسائية  م. د.اسماء طه مجيد

 والتوليد

Incidence of urinary tract infection according to 

general urine exam at women attending obstetric 

consultant clinic at Al-Elwiyah maternity teaching 

hospital 

24 

 ياسر سامر علي

 امير عبد الحافظ جاسم

 زهراء لؤي نريمان

 شمس حيدر عباس

 ديانا صالح الدين علي

النسائية  م. د.سحر جاسم عبد

 والتوليد

Mode of delivery in pregnant ladies with previous one 

cesarean section at Al-Elwiyah maternity teaching 

hospital 

25 

 أزل عبد الرزاق سكران

 ايالف عبد هللا حسين

 الزهراء محمد محمود

 ارجوان أياد حمزة

النسائية  م.د.زهراء محمد جميل

 والتوليد

How far threatened abortion is common among 

pregnant women attending gynecology consultant 

clinic Al-Elwiyah maternity teaching hospital? 

26 

 نعمه فالح جهاد

 علياء علي فليح

 مروه رافد محمد

 دعاء يونس علي

النسائية  ا.م. د.سمر داود سرسم

 والتوليد

Knowledge of pregnant ladies about their last 

menstrual period at Al-Elwiyah maternity teaching 

hospital 

27 

 ابراهيم عبد هللا حسن

 ريام فرج خزعل

م هاديسما هاش  

 هبة جبار شيال

كاظم حسند.علي   Prevalence of vaccination in children among children االطفال 

attending AL-Mustansyria primary health care center. 

28 

 ابتهال جبار خلف

 رهام داود سلمان

 نداء احمد عبد هللا

حسين د.حسين خضير  Prevalence of breast feeding in children below 2 years االطفال 

among children attending AL-Mustansyria primary 

health care center. 

29 
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 فاطمة عقيل حسين

 مريم مصعب نعمان

 زمن عبد الرزاق جمعه

 نور غازي فهد

صادق د.حيدر هادي  Prevalence of prematurity among children attending االطفال 

AL-Mustansyria primary health care center. 

30 

 احمد سالم عباس

 احمد صالح زكي

 موسى الكاظم صالح مهدي

 مجتبى فاضل حسن

الكيمياء  د.ياسر عباس

 الحياتية

Correlation between glycaemic control and lipid 

profile in type 2  D.M.and type 1 in obesity research 

and therapy  unit in AL-Kindy College of Medicine. 

31 

 رسل سعد طالب

 مريم محمد عليوي

 رقيه رفيق شفيق

 هدير عبداالمير حسن

الكيمياء  د.ياسر عباس

 الحياتية

Association beyween tight glycemic control and 

different types of oral hypoglycemic agents in obesity 

research and therapy unit in AL-Kindy College of 

Medicine. 

32 

 شمس محمد سالم

 ورود نهاد خزعل

 ساره حامد عبد الرزاق

 مينا جعفر علي

 

الكيمياء  د.رغد عماد

 الحياتية
Serum lead poisoning  in a sample of Iraqi children in 

last decade.  

33 

 روان عبدالكريم أحمد

 اسيل عبد الجبار سلمان

 رند خالد دحام

سراء عالء عبداالميرا  

الكيمياء  د.تحرير اتحاد

 الحياتية
Assessment of thyroid hormones in in type 2 diabetic 

patients. 

34 

 مينا محمود علي

 فاطمة حسن عباس

 علياء حسين علي

 شهد رفعت فاضل

 Prevalence of migraine in  AL-Kindy Medical التشريح د. ليث ثامر

Students 

35 

ينب قابل محسنز  

 زينب محمد مهدي

 نور جاسم محمد

 ايات شمس الدين احمد

رياض محمد حسند.  Anthropometric measurements  in  AL-Kindy Medical التشريح 

Students 

36 

 سيف زيد شاكر

 مصطفى كمال عبد الجبار

 .شذى صالح اسعدد

 الحسون

  Blood pressure measurements during examination in التشريح
37 
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 نور الهدى عباس حمود

 اديان عالء حسين

AL-Kindy Medical Students. 

 رحمة عبدالهادي لعيبي

 لمى مظلوم ناجي

 دينا اسماعيل عالوي

 غدير خالد صاحب

الباطنية/  د. محمد ياسين

 جلدية

Prevalence of Hirsutism among Iraqi obese female 

attending obesity clinic.     

38  

 احمد حامد جبار

 محمد شكر محمود

 شهد فائق علي

 نور الهدى محمد عمران

د. كالويش احمد عبد 

 هللا

الباطنية/ 

 جلدية

Type and number of warts in association with BCG 

scar among patients attending AL-Kindy Teaching 

Hospital. 

39 

 شهد مهدي علي

 امنة قيس سامي

ل عبدبراء جما  

الباطنية/  د.هالة خليل ابراهيم

 جلدية

Clinical types of warts in patients attending AL-Kindy 

Teaching Hospital. 

40 

 

.د.هدى عدنان الموسويا  

مسوؤولة موديول البحث    


