
 راسات العليا من كلية الطبدبيانات الطلبة املتخرجني من ال
 

 األمر الجامعي بالقبول  وزارة الشهادة التخصص   الجنس إسم الطالب  ت
طريقة 
 القبول 

 أسم البحث  إسم المشرف  المعدل دور األمر الجامعي بالتخرج 

 باطنية ذكر  مفيد مجيد علي مرزة  1
دبلوم  
 عالي 

   1 12/11/1996في  4572 الكلية  19/10/1994في  8514 الصحة
د. صفاء حسن  

 العزاوي 
 استعماالت الدواء البروبرانولول في الجلطة القلبية

2 
سحر عبد الكريم  

 محمد رجب 
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

 24/10/1995في  5205قيدها أجلت دراستها و لم تباشر في العام الدراسي التالي و رقن    الكلية  19/10/1994في  8514 الصحة

3 
عربية عبد الغفور  

 أحمد
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

       1 24/10/1995في  5205 الكلية  19/10/1994في  8514 الصحة

 نسائية إنثى إبتسام صبري سعيد  4
دبلوم  
 عالي 

       1 24/10/1995في  5205 الكلية  25/9/1994في  8117 الصحة

5 
علي محسن علي  

 محمد
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 75 2 22/5/1996في  1549 الكلية  25/9/1994في  8117 الصحة
د. هادي محمد  

 العبيدي 
دراسة مستقبلية حول االستعمال الوقائي للمضادات الحيوية في الجراحات  

 االنتقائية

6 
جميل عبد الجبار  

 سلمان
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

  2 22/5/1996في  1549 الكلية  25/9/1994في  8117 الصحة
م.د. حميد  
عبدالعزيز  

 محمود الفالحي

مدى وقوع امراض الغدة الدرقية عند تضخم الغدة الدرقية مع مدى حدوث  
  \ المضاعفات المبكرة لعمليات الغدة الدرقية في مستشفى صدام العام 

 الرمادي 

7 
سالم حسين علي  

 حمادي
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 77 2 22/5/1996في  1549 الكلية  25/9/1994في  8117 الصحة
م.د. عبد الحكيم  
 بديوي الكبيسي 

انسداد االمعاء الديناميكي في مستشفى الرمادي العام )نتائج العمليات( في  
 1995عام 

8 
فؤاد عبد الرحمن  

 محمد صالح 
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 73 2 22/5/1996في  1549 الكلية  25/9/1994في  8117 الصحة
ا.م.د. حسين  
 صليبي العزاوي

التغيرات في المستوى الكلي للكوليسترول والشحوم البروتينية العالية  
الشدة في الدم لدى مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد والعالقات  

 المحتملة مع التغيرات في مستوى الكالسيوم والمغنيسيوم

9 
عبد السالم رشيد  

 عواد عبد
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

      1 24/10/1995في  5205 الكلية  25/9/1994في  8117 الصحة

 82.37 1 31/5/1997في  1395 متميزين 8/10/1994في  8357 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  عالء عباس باقر  10

ا.د اسماعيل  
عبد الوهاب  

الحديثي                       
ا.د طارق  

 سلمان الحديثي  

 قضاء القائم  \ دراسة طفيلية وبائية المنشقات الدموية في ناحية الرمادي

 74 1 1997/ 2/7في  1774 متميزين 8/10/1994في  8357 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  وليد إسماعيل أحمد 11
صباح عبد  د. 

 اللطيف بالل 
الجراثيم المتعددة المقاومة للمضادات الحياتية المعزولة من مستشفيات  

 الرمادي 

12 
ماجدة عبد الخالق  

 علي 
 9/5/1996في  184رقن قيدها بموجب أمرنا    متميزين 8/10/1994في  8357 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

13 
رعد حفظي عبد  

 الوهاب 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 جيد 1 12/11/1996في  4572 الكلية  10/9/1995في  2902 الصحة
د. حميد محمود  

عبدالعزيز  
 الفالحي

  -استعمال طريقة الرشف باالبرة الدقيقة في تشخيص افات الغدة الدرقية:
 دراسة مقارنة بين نتائج الفحص الخلوي والفحص النسيجي 

14 
أحمد ويس  شونم
 الجاف 

 نسائية إنثى
دبلوم  
 عالي 

د. رجاء جهاد    2 31/5/1997في  1395 الكلية  10/9/1995في  2902 الصحة
 الحديثي 

قياس نسبة الهيموغلوبين في النساء الحوامل الراقدات في مستشفى 
 النسائية واالطفال في مدينة الرمادي 

15 
مكية راضي لطيف  

 راضي 
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

د. رجاء جهاد    2 31/5/1997في  1395 الكلية  10/9/1995في  2902 الصحة
 الحديثي 

 دراسة حول والدات  التوائم في مستشفى الرمادي للنسائية واالطفال

16 
إبراهيم سعيد أحمد  

 مصطفى 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 70 1 12/11/1996في  4572 الكلية  20/9/1995في  2996 الصحة
د. هادي  
 العبيدي 

 اضرار االعضاء في جروح البطن النافذة 

17 
لبيد سعدهللا عبد  

 الكريم 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 74.1 2 31/5/1997في  1395 الكلية  20/9/1995في  2996 الصحة
د. عبدالحكيم  

 الكبيسي 
في   التهاب الزائدة الدودية الحاد االنسدادي نسبة ورود عتيم لالشعة

 حصاة البراز المسببة لالنسداد 

18 
علي عبيد سعيد  

 علوان
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 31/10/1995في  1107نقل إلى طب المستنصرية    الكلية  20/9/1995في  2996 الصحة

19 
شغاف إبراهيم محمد  

 الدهان 
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

 جيد 2 31/5/1997في  1395 الكلية  9/10/1995في  5015 الصحة
د. رجاء جهاد  

 الحديثي 
 سن البلوغ لطالبات المدارس في مدينة الرمادي



20 
صالح عبد المهدي  

 كاظم 
 74.57 1 12/5/1999في  1077 الكلية  4/10/1995في  4068 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر 

ا.د. نجاح محمد  
 حسن 

الدرقية لعينة من مرضى  دراسة مناعية وهرمونية لفرط وقصور الغدة  
 عراقيين 

21 
سراب فوزي  

 إسماعيل
 82.57 1 21/6/1998في  1879 الكلية  10/9/1995في  2902 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

ا.د اسماعيل  
عبد الوهاب  
الحديثي م.د  
رجاء جهاد  

 الحديثي 

مهبلية  عزل وتشخيص المشعرات المهبلية في نساء يشكين من افرازات 
 في مدينة الرمادي 

 81.33 1 5/10/1997في  3716 الكلية  10/9/1995في  2902 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  سليم عبيد كاطع 22
ا.د اسماعيل  
عبد الوهاب  

 الحديثي                   

لبعض النباتات الطبية على طفيليات اللشمانيا في   تاثير خالصيات
 المزرعة 

24 
أحمد فرحان عبد  

 الحميد
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 70.5 3 13/6/1998في  1763 الكلية  1996/ 28/2في   647 الصحة
د. خالد عبدهللا  

 الراوي 
Ipratropium bromide Inhalation in the treatment 

of acute asthma in the emergency department 

 جراحة ذكر  طارق جواد كاظم  25
دبلوم  
 عالي 

 9/10/1996في  4116 الدفاع 
تأهيل 
 علمي 

 70.3 2 2000\12\10في  5106
د. عامر فخري  

 العبيدي 
 حاالت البطن الحادة في االطفال في مدينة الرمادي 

26 
سلوى عبد القادر عبد  

 الرزاق 
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

د. رجاء جهاد      1997\11\16في  4256 الكلية  22/ 1996/9في  3824 الصحة
 الحديثي 

The Grand Multipara 

27 
لمعان قحطان جميل  

 عبود 
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

 73 1 1998\ 1\17في   112 الكلية  5/10/1996في  4040 الصحة
د. رجاء جهاد  

 الحديثي 
 الدواعي للعملية القيصرية 

28 
كاظم  بشرى جواد 

 جبير
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

 72.3 2 1998\ 6\8في  1734 الكلية  1996/10/5في  4040 الصحة
د. رجاء جهاد  

 الحديثي 
Maternal  factor loading to low birth wieght 

29 
محمد عبد الكريم  

 كوخة رشيد
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

  2 1998\6\16في  1824 الكلية  22/ 1996/9في  3824 الصحة
د. حميد محمود  

عبدالعزيز  
 الفالحي

 EVALUATION OF BREAST LUMPS BY USING 
FINE NEEDL ASPIRATION , A COMPARATIVE 

STUDY WITH HISTOPATHOLOGICAL FINDING    

30 
خليل مضعن خلف  

 نايل
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

          الكلية  22/9/1996في  3824 الصحة

31 
محمد سليمان  ياسر 
 ياسين

 جراحة ذكر 
دبلوم  
 عالي 

 70.1 2 1998\6\22في  1886 الكلية  1996/10/19في  4226 الصحة
د. هادي محمد  

 عبود 
 قرحة االثنى عشر في مدينة الرمادي 

32 
وداد محمد رحيم  

 خليفة
 نسائية إنثى

دبلوم  
 عالي 

 78 1 1997\12\29في  4796 الكلية  1996/10/5في  4040 الصحة
رجاء جهاد  د. 

 الحديثي 
 هل ضروري قص العجان

33 
وليد جواد قمر عبد  

 الرزاق 
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

          الكلية  22/ 1996/9في  3824 الصحة

34 
عباس عبيد فرحان  

 شالل 
 74.33   1999\8\31في  2252 الكلية  3/5/ 1997في   556 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر 

ا.م سعد صالح  
العاني               

ا.م محمد قاسم  
 فرج 

التشخيص السريع  لجرثومة المبيضات البيض بواسطة فحص مصلي  
 محضر محليا 

35 
مشتاق طالب صالح  

 ندا
 80.36 1 1999\11\20في  5519 الكلية  3/5/ 1997في   556 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر 

ا.م مجيد عبد  
الكريم الفي          

شهاب احمد  م.د 
 الفي 

من مستشفى   المأخوذةاختبار الحساسية الكمي لبكتريا الزوائف الزنجارية 
 صدام العام في الرمادي للمضادات المايكروبية

 75.6 2 2000\9\ 19في   3503  متميزين 3/12/ 1997في   620 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى حياة غيث ساجت  36

ا.م .د. محمود 
عطية     محمد 

ا.م.د. حميد  
 محمود الفالحي

تاثير بعض المواد القاتلة على حيوية الرؤيسات االولية لمرضى االكياس  
 المائية في محافظة االنبار 

37 
رعد حسن ناجي  

 الغالمي 
          الكلية  1997/10/1في  3642 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر 

 78.7 1 2001\ 2\17في   550 متميزين 29/ 1997/9في  3580 تربية ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  إبراهيم نواف سعود  38
د. عبد الباقي  
 جميل العاني 

في مدينة الرمادي خالل فترة   دراسة طفيلية وبائية لداء الجيارديا الالمبليا 
 الحصار االقتصادي المفروض على العراق  

 88.06 1 2000\12\20في  5256 الكلية  1997/10/21في  3932 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  انثى سداد سلمان حسين 39
ا.د السباعي  
 فراج حماد  

المصاحبة اللتهاب اللوزتين عند   الجرثيم الهوائية واالختيارية الالهوئية
 االطفال بعمر المدارس االبتدائية في مدينة الرمادي 

40 
قحطان عبد حنش  

 مطر
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

د. حميد محمود      1998\11\22في  4094 الكلية  29/ 1997/9في  3580 الصحة
 عبدالعزيز  

 حالة تداخل امعاء في اطفال الرمادي 27تحليل 

41 
حماد حسين  طالب 
 علي 

 جراحة ذكر 
دبلوم  
 عالي 

د. طارق        الكلية  29/ 1997/3في  3580 الصحة
 ابراهيم العبيدي 

 تشخيص امراض كيس المرارة بالسونار 



42 
بركات حمودي علي  

 سليم
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

ديوان 
 الرئاسة 

          متميزين 1997/10/1في  3642

43 
محمد سالم حسين  

 حسون 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

تأهيل 
 علمي 

 70.22 3 2000\ 1\14في   134 حجز 1996/10/15في  3824

د. عبدالحكيم  
الكبيسي               

د. السباعي  
 حماد

Evaluation  of our approach in diagnosis of acute 
appendicitis 

44 
خلف دايح حسين  

 جديع 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

    2002\2\ 3في   520 الكلية  1997/10/18في  3862 الصحة
ا.م.د. هادي  
محمد محمود 

 العبيدي 

Qualitative analysis of gallstones with  serum  
cholesterol and bile culture in Ramadi patients 

 باطنية ذكر  عادل فتيخان مشعل 45
دبلوم  
 عالي 

 70 1 1998\11\15في  4000 الكلية  1996/10/15في  3824 الصحة
د. خالد عبدهللا  

 الراوي 
clinical and echocardiographic finding with 

various types and etiologies of atrial fibrilation   

46 
ياسر عبد اللطيف  

 موسى 
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 73.3 1 1998\11\15في  4001 الكلية  1997/10/21في  3932 الصحة
د. غيث حكمت  

 مجيد
pattern and outcome of acute myocardial 

infarction in the CCU 

 84.26   2001\5\26في  1653 حجز 1998/10/15في  3559 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  أياد ياسين تركي  47

ا.د.نورية  
رؤوف محمد          

ا.م.د. شهاب  
 احمد الفي 

التعرف على بكتريا السل البشري وبكتريا السل البقري بواسطة استخدام  
 المميزات الشكلية وبعض الفحوصات الكيموحياتية والتغيرات المرضية 

 76.25 2 2011\8\25في  2952 الكلية  1998/10/15في  3559 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى سرى خميس مجيد 48
ا.م.د. مجيد  

 الكريم الفي عبد 
اختبار الحساسية الكمي للمضادات المايكروبية لبكتريا الكلبسيال المعزولة  

 من مرضى الحروق من ثالث مستشفيات مختلفة

 82.06 1 2011\8\25في  2952 الكلية  1998/10/15في  3559 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى منتهى مداح حسن 49

ا.د. اسماعيل  
الوهاب  عبد 

عبد القادر  
 الحديثي 

تاثير التراكيز الهايدروكلوريك في االوساط المعدية والمعوية الصناعية  
 على تفقيس بيوض دودة المشوكات الحبيبية

 82.25 2 2001\6\24في  2027 الكلية  1998/10/15في  3559 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى هدى رافع صبار  50

ا.م.د. مجيد  
الكريم الفي     عبد 

ا.م.د شاكر  
 صالح محمود 

استخدام التاثير الخلطي لبعض المواد القاتلة للرؤيسات االولية الماخوذة  
 من مرضى االكياس المائية في محافظة االنبار 

 جراحة ذكر  محمد كريم عليوي 51
دبلوم  
 عالي 

محمد  د. هادي     1999\12\26في  5984 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
 العبيدي 

 الموقع والتوزيع في الكبد في الرمادي   -االكياس المائية:

 جراحة ذكر  خميس مطر عيسى 52
دبلوم  
 عالي 

 70.05 2 2000\12\20في  5263 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة

ا.م.د. عبد  
الحكيم بديوي  
الكبيسي   ا.م.  

د. محمود  
 محمد عطية

العملية. الدراسة اجريت في م. صدام  الفحص النسيجي لكتل الثدي بعد 
 العام في الرمادي 

 جراحة ذكر  مخلص رجب رحيم  53
دبلوم  
 عالي 

 70   2001\12\24في  6461 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
د. طارق  

 ابراهيم العبيدي 
 العوامل المؤثرة على انفجار التهاب الزائدة الدودية الحاد 

 أطفال ذكر  سعيد عايد داود  54
دبلوم  
 عالي 

 جيد 1 1999\11\23في  5556 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
ا.م.د. فخري  

جميل عبدالكريم  
 الدله علي 

 انتشار الربو القصبي بين اطفال المدارس االبتدائية في قضاء الرمادي 

 أطفال ذكر  طارق كنعان محمد  55
دبلوم  
 عالي 

    2000\5\21في  1686 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
ا.م.د. عدنان  

محمد 
 الهموندي

Weaning patterns in Ramadi district 

 أطفال ذكر  فاروق إبراهيم شحاذة  56
دبلوم  
 عالي 

د. سعد صالح      1999\11\23في  5556 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
 العاني 

في مستشفى النسائية واالطفال في   معدل حدوث والدات باوزان منخفظة
 الرمادي 

 أطفال ذكر  محسن فرحان عويد 57
دبلوم  
 عالي 

م.د. جليل      1999\11\23في  5556 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
 ابراهيم  

الداخلين في مستشفى النسائية واالطفال في   التسمم العرضي لالطفال
 الرمادي 

58 
عمار محمد عبد  

 الوهاب 
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 70.6   2000\11\18في  4810 متميزين 1998/10/15في  3559 الصحة

د.عصام جابر  
الزويني                    

د. فخري جميل 
 الدله علي 

هل ان جميع االطفال دون السنة الثانية ممن يعانون من اختالجات  
 حرارية الول مرة يحتاجون الى الثقب القطني

          الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة ماجستير أدوية إنثى مروج مطلب محمد  59

 79.93 1 2001\ 7\9في  2250 متميزين 1998/10/15في  3559 الصحة ماجستير أدوية إنثى منى عدنان سعيد  60
د. مجيد عبد  
 الكريم الفي 

تاثير بعض العوامل الباسطة للعضالت الملساء على االستجابات  
االنقباضية لالستيل كولين والهستامين والبوتاسيوم في الرغامي المعزولة  

 من خنزير غينيا 



61 
إيهاب عبد الرحيم  

 عبد العزبز 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

د. عامر فخري      2000\ 1\16في   119 الكلية  1998/10/15في  3559 الصحة
 العبيدي 

 ضيق بوابة المعدة الوالدي في الرمادي 

 جراحة ذكر  إسماعيل خليل صباح  62
دبلوم  
 عالي 

 74.1   2000\12\9في  5094 متميزين 1998/10/15في  3559 الصحة
د. حميد محمود  

 الفالحي
 Preoperative ampicillin injection in prevention 

of post appendicectomy wound infection   

63 
لؤي فرحان زغير  

 الربيعي 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

ديوان 
 الرئاسة 

ا.م.د هادي      2001\1\ 10في   89 الكلية  21/ 1999/9في  4521
 محمد العبيدي 

 اسباب النزف الدموي المعوي العلوي

64 
ذاكر ذياب حمود  

 الفهداوي
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 78.7   2000\12\9في  5094 الكلية  21/ 1999/9في  4521 الصحة

ا.م.د حميد  
محمود عبد 

العزيز الفالحي                                  
م.د. طارق  

ابراهيم يعقوب  
 العبيدي 

 الفتق الجراحي واسبابه في مدينة الرمادي 

65 
جاسم  عالوي محي 

 حسين 
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 71.2   2002\ 8\4في  5724 الكلية  21/ 1999/9في  4521 الصحة
د. عامر فخري  
 مزبان العبيدي 

دور كريات الدم البيض ودرجة الحرارة في تشخيص الزائدة الدودية في  
 مدينة الرمادي 

66 
مهدي خميس خليفة  

 خلف
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 78.1     الكلية  21/ 1999/9في  4521 الصحة
د. عدنان محمد  

 حسن 
االعراض السريرية والوبائية لمرض الحمى السوداء في مستشفى 

 النسائية واالطفال في الرمادي 

67 
محمد عبدهللا محمد 

 ذيبان
 جراحة ذكر 

دبلوم  
 عالي 

تأهيل 
 علمي 

    2000\12\10في  5106 حجز 21/ 1999/9في  4521

ا.م.د. عبد  
الكبيسي            الحكيم 

ا.د. اسماعيل  
عبد الوهاب  

 الحديثي 

 حالة وانتشار االكياس المائية في جسم االنسان في الرمادي 

 أطفال ذكر  ماجد محمد فرحان  68
دبلوم  
 عالي 

د. سعد صالح      2000\11\18في  4810 الكلية  21/ 1999/9في  4521 الصحة
 العاني 

  6االختالجات الحرارية لدى االطفال من عمر )العوامل المؤثرة في حدوث 
 ( ستة سنوات  6( ستة اشهر الى عمر )

69 
محمد سعيد عبد  

 الواحد
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

          الكلية  21/ 1999/9في  4521 الصحة

 أطفال ذكر  أحمد عريبي سلمان  70
دبلوم  
 عالي 

 73   2000\11\18في  4810 الكلية  21/ 1999/9في  4521 الصحة

ا.م.د. فخري  
جميل الدله  

علي       م.د.  
عبدالسالم  
 عبدهللا العاني 

انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى طلبة المدارس االبتدائية في  
 قضاء الرمادي 

          الكلية  2000/10/7في  3767 التعليم   ماجستير أدوية ذكر  عمر نجم عبدهللا 71

 جراحة ذكر  أحمد كاظم رزاق  72
دبلوم  
 عالي 

 70.59   2001\12\24في  6461 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة
ا.م.د. حميد  

 الفالحي

The incidence of visceral injury in Blunt 
Abdominal Trauma in patients subjected for 

surgery in AL-Ramadi City 

 باطنية ذكر  ضياء بخيت عبدهللا  73
دبلوم  
 عالي 

 جيد   2001\12\29في  6534 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة

د. صالح نوري  
العاني                      

د. محمود  
 عطية

Effect of oral glucose load on serum potassium 
in patients with end stage renal disease 

 باطنية ذكر  جبار عزيز سلمان  74
دبلوم  
 عالي 

 76.5   2001\12\29في  6534 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة
د. غيث حكمت  

 مجيد

The diagnostic and prognostic value of C-
reactive protein in patients with acute  

myocardial infarction in             AL- Ramadi city 

 أطفال ذكر  ياسين إبراهيم رجب  75
دبلوم  
 عالي 

 75.4 الثاني  18/6/2002في  4769 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة
أ.م .د. سعد  
صالح شحاذة  

 العاني  

فوسفات    -6التحري عن نسبة انتشار عوز نازعة الهيدروجين الغلوكوز  
(G6PD في المدارس المتوسطة )-   . قضاء الرمادي 

76 
تحسين عبد اللطيف  

 حسين 
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 good   24/12/2001في  6461 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة

أ.م.د. د. فخري  
جميل الدلة  

علي  أ.م.د .  
عدنان محمد  

 حسن 

 قياس مستوى الرصاص في الدم في منطقة الهضبة في قضاء عنة . 

 أطفال ذكر  محمد سمير ضاحي  77
دبلوم  
 عالي 

د. عصام جابر      2002\6\18في  4767 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة
 كاظم الزويني 

مدى انتشار التهاب الكبد الفايروسي نوع ب، ج في المدارس االبتدائية  
 سنة ( في محافظة األنبار 12-6)بعمر  

 أطفال ذكر  رعد فرحان عبدهللا 78
دبلوم  
 عالي 

     72 2 2003\8\ 9في   687 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة



 جراحة ذكر  خالد دلشاد أدهم  79
دبلوم  
 عالي 

 74.77   2001\12\24في  6461 الكلية  2000/10/7في  3767 الصحة
ا.م.د. هادي  
 محمد العبيدي 

obstructive Jaundice causes and surgical 
management in AL-Ramadi 

 76.33 1 2004\11\1في  3196 الكلية  2001/10/8في  3714 الزراعة  ماجستير أدوية ذكر  أحمد شاكر حمدي  80

ا.م.د. مجيد  
عبدالكريم الفي            

ا.م.د. سوسن 
ساجد محمد 

 علي 

اختبار حساسية مضادات البيتاالكتام ضد عزالت سريرية لجنس الكلبسيال  
 )دراسة فارماكوداينميكية( 

 76.45 1 2004\8\15في  2246 حجز 2001/10/8في  3714 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى شيماء حافظ متعب  81

ا.د. عبد الباقي  
جميل ظاهر      

ا.د. شاكر  
 صالح محمود 

دراسة وراثية النواع انزيمات البيتاالكتاميز المنتجة من بكتريا الكلبسيال  
 المقاومة لمضادات البيتاالكتام 

 النقل 2001/10/9في  3735 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى نهى رحيم خليل 82
في   438ج    م ر
1\9\2004 

1 84.36 

د. حازم محمد  
علي                  

د. عبد الباقي  
 جميل العاني  

الفايروسات المسببة لحالة االلتهاب المعوي الحاد لدى االطفال دون 
 الخامسة من العمر في مدينة الرمادي 

 88.54 1 2004\ 1\26في   309 الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة ماجستير أدوية ذكر  قيس قحطان طه  83
د. مجيد عبد  
 الكريم الفي 

الفا   2فعالية وتفاعل الفينايل فرين واالستل كولين والبروستاكالندين اف  
 ومثبطاتها على حركة الحالب الضاني المعزول 

84 
عذراء سليم محمد  

 سعيد
          الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة ماجستير أدوية إنثى

 باطنية ذكر  مسلط مجيد كاظم  85
دبلوم  
 عالي 

 80.8   2003\1\5في   27 الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة

د. خالد عبدهللا  
الراوي                     

د.حميد ابراهيم  
 زكروط

  

 أطفال ذكر  حاتم حمدان محمد  86
دبلوم  
 عالي 

 جيد   2003\1\5في  28  الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة
ا.م.د. عدنان  
 محمد حسن 

مستوى نسبة الخارصين في الدم لدى االطفال المصابين باالسهال  
 المستمر 

 76.06 1 2004\8\15في  2246 الكلية  2001/10/8في  3714 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى رنا طالب محسن 87

ا.د. شاكر  
صالح محمود             

د. سليم عبيد  
 كاطع

مسببات االسهال الطفيلية والبكتيرية الطفال حديثي الوالدة والرضع في  
 مدينة الرمادي 

 84.29 1 2005\4\ 3في   966 الكلية  2001/10/8في  3714 التعليم   ماجستير أنسجة  إنثى سميعة مجبل حمد 88

ا.د. سالم رشيد  
العبيدي                      

ا.م.د. محمود  
 محمد عطية

اليود على انسجة الغدة الدرقية ووظيفتها الناث الجرذ الحوامل  تاثير
 والمرضعات وعلى صغارها 

 81.12 1 2004\ 7\3في  1842 الكلية  2001/10/8في  3714 التعليم   ماجستير أنسجة  إنثى ناهدة إبراهيم حمادي  89

ا.د. سالم رشيد  
العبيدي                      

ا.م.د. محمود  
 محمد عطية

تاثير الحمل والرضاعة على تغيرات وظائف وانسجة الكبد والبنكرياس  
 في الجرذان 

90 
سحر خضر عبد  

 الرحمن
 77.45 1 2004\12\12في  3582 الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

ا.د شاكر صالح  
محمود              

ا.د اسماعيل  
عبد الوهاب  

 الحديثي 

وبائية ومناعية لداء المقوسات بين النساء المجهضات في مدينة  دراسة 
 الرمادي 

91 
أحمد إبراهيم صالح  

 جواد 
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 78.06 1 2003\1\ 15في   29 الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة
ا.م.د. فخري  
جميل الدله  

 علي 
 مدى انتشار مرض الكساح لدى االطفال دون السن الخامسة 

 أطفال إنثى زينة حسين شلب  92
دبلوم  
 عالي 

 75     الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة
د. عصام جابر  

 الزويني 
 فقر دم البحر االبيض المتوسط في محافظة األنبار 

 باطنية ذكر  عمار ياسين عبدهللا  93
دبلوم  
 عالي 

 73.3 1 2003\1\5في   30 الكلية  2001/10/8في  3714 الصحة

د. خالد عبدهللا  
الراوي                     

د.حميد ابراهيم  
 الزكروط 

Detection of major risk factors in 207 patients 
with acute myocardial infarction in Al-Ramadi 

city 

 78 1 2005\ 7\9في  2167 الكلية  2002/10/3في  7123 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى رغد وليد خليل  94
ا.د شاكر صالح  

محمود        
د.سليم عبيد  

عزل وتشخيص بعض المسببات المرضية في النساء المصابات  
 باالفرازات المهبلية 



 كاطع

 78.15 1 2005\11\9في  4477 الكلية  2002/10/3في  7123 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى نور ناجي رديف  95

ا.د. خليفة احمد  
        خليفة      
ا.د. شاكر  

 صالح محمود 

 دراسة بكتيرية ومناعية لمرض حمى مالطا االنسان في مدينة الرمادي  

 76.58 2 2005\5\10في  1316 الكلية  2002/10/3في  7123 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى إيفان لطيف خليف  96
ا.د. شاكر  

 صالح محمود             
دراسة لبعض المسببات المرضية اللتهاب االذن الوسطى القيحي في  

 مدينة الرمادي 

97 
أسراء عيسى عبد  

 الكريم 
          الكلية  2002/10/3في  7123 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

 77.67 2 2005\11\23في  4861 حجز 2002/10/3في  7123 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى ميسم بالسم نعيم  98
ا.د. اسماعيل  
عبد الوهاب  

 الحديثي 
 دراسة االكياس المائية التي تصيب االنسان 

 حجز 2002/10/3في  7123 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى زينب كامل يوسف 99
في   188م ر ج  

12\4\2008 
2 79.73 

ا.م.د. شهاب  
 احمد الفي 

 دراسة بعض االوجه البكتريولوجية والمناعية لالكزيما 

 76.88 1 2005\8\15في  2733 الكلية  2002/10/3في  7123 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  بسام مداح حسن 100
م.د. عبد  

الرزاق شفيق 
 حسن 

عند المرضى الزارعين للكلى   االستجابة المناعية الخلوية والخلطية
 المصابين بعدوى الحمى المضخمة للخاليا 

          الكلية  2002/10/3في  7123 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  جمال بداع علي  101

102 
سعد طه مطلك  

 حميدان
 الكلية  2002/11/2في  7785 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر 

في   361م ر ج  
22\7\2007 

2 73.33 
م.د. عصام  
 محمد عبدهللا 

دراسة البكتريا الهوائية االكثر شيوعا والمسببة لخمج المجرى البولي  
 االسفل في مدينة الرمادي العام 

 الكلية  2002/11/2في  7785 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى هديل محمد فياض  103
في   481م ر ج  

18\9\2007 
1 76.73 

م.د. عبد  
الرزاق شفيق 

 حسن 

االنتشار المصلي لمرض التهاب الكبد )نوع جبي( بين المجاميع المعرضة  
 للخطورة وتنميط مستوى كرية الدم البيضاء في مدينة الرمادي 

 81.65 1 2007\10\30في   547 الكلية  2002/10/3في  7123 التعليم   ماجستير أدوية إنثى أنصاف إبراهيم حسين 104

ا.د. رافد عباس  
طه               

ا.م.د. عبدهللا  
 صالح الحسن

دراسة مقارنة بين االستعمال الفموي والموضعي لدواء الكيتوكنازول في  
 عالج مرض النخالية المبرقشة

 باطنية ذكر  لؤي أحمد عبد الجبار  105
دبلوم  
 عالي 

 76 1 2004\ 2\15في   401 الكلية  2002/10/3في  7123 الصحة
صالح نوري  د. 

 احمد العاني 
  

106 
شاسوار علي محمد  

 كريم 
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 80.9 1 2004\ 2\15في   399 الكلية  2002/10/3في  7123 الصحة
د. عدنان محمد  

 حسن 
الدم في تقييم   ايجاد العالقة بين االعراض السريرية وانخفاض اكسجة

 شدة التهاب القصيبات 

 باطنية ذكر  بشار هاشم يوسف 108
دبلوم  
 عالي 

 70 1 2004\3\ 8في   618 الكلية  2002/10/3في  7123 الصحة
د. غيث حكمت  

 مجيد
  

 باطنية ذكر  عبود علي ذاكر  109
دبلوم  
 عالي 

   الصحة
نقل من 
 طب بغداد 

 75 1 2004\ 3\23في   831
ا.م. د. صالح   

 نوري العاني 

prevalence of chronic medical non infectious 
diseases in Iraqi population according to  

ministry of health documentation 

112 
ماجدة عبد الخالق  

 علي 
 72.9 1 2009\ 5\6في  3879 الكلية  1996 \ 5\5في  1399 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

ا.د. اسماعيل  
عبد الوهاب  

 الحديثي 
 بين االطفال في مدينة الرمادي  Cryptosporidiumانتشار طفيلي 

113 
عبد الرحمن سالم  

 مهدي
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 73 1 2005\ 3\29في   854 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
د. صالح نوري  

 احمد العاني 
للمرضى الذين يعانون عسر الهضم في  مكتشفات التنظير الداخلي 

 مستشفى الرمادي العام 

114 
عامر جهاد حسين  

 الدليمي 
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 81.5 1 2005\3\ 29في 853 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
د. خالد عبدهللا  

 نافع 
 صورة الدهن لدى المصابين بداء السكر 

 باطنية ذكر  سرمد محمد عويد 115
دبلوم  
 عالي 

 75 1 2005\ 3\29في   852 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
د. غيث حكمت  

 مجيد
 تقييم دور الهيليكوبكتر بايلوري في عسر الهضم في مدينة الرمادي 

 باطنية ذكر  حبيب عبد إبراهيم  116
دبلوم  
 عالي 

 72 1 2005\4\16في  1122 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
د. صالح نوري  

 العاني 
 في محافظة األنبار   Bمعدل انتشار التهاب الكبد الفايروسي نوع 

117 
صالح أحمد صالح  

 الكبيسي 
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

          الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة

 أطفال ذكر  هللا  قاسم خليف عبد 118
دبلوم  
 عالي 

   70.1 1 2005\5\25في  1563 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
مسببات االنتانمية لدى االطفال حديثي الوالدة ومدى تاثرها بالمضادات  

 الحيوية في مدينة الرمادي 



119 
  سعد توفيق نجم عبد

 هللا
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 75.13 الثاني  13/11/2003في  2055 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
أ.م. د. زيد   
رشيد حميد 

 العاني 

دراسة مستوى انتشار التهاب الكبد الفيروسي نمط  ب   و نمط  ج   
ومرض فقدان المناعة المكتسبة عند مرضى الثالسيمسا في مستشفى 

 النسائية واالطفال . 

120 
إسامة عبد الرزاق  

 نعمة
 أطفال ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 73.733 2 2006\14في  1135 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة
د. سحر جابر  

 الحيالي                 
اليرقان الوالدي للخدج الذين يحتاجون الى تبديل دم في مستشفى النسائية  

 واالطفال في الرمادي 

121 
علي إسماعيل  محمد
 علي 

 أطفال ذكر 
دبلوم  
 عالي 

 النواة كمؤشر لشدة االختناق الوالدي كريات الدم الحمراء ذات    77.5 1 2005\5\25في  1561 الكلية  2003/11/13في  2055 الصحة

 باطنية ذكر  حافظ إبراهيم حسين 122
دبلوم  
 عالي 

 72.7 1 2005\4\ 3في   944 الكلية  1996/ 28/2في   647 الصحة

د. خالد عبدهللا  
الراوي                

د.ياسين حمد  
 مجيد

عشر لمرضى داء السكري مع   ما وجد في ناظور المعدة واالمعاء واالثنى
 اضطرابات الجهاز الهضمي 

123 
أزهار عبد الجبار  

 أحمد
 أطفال إنثى

دبلوم  
 عالي 

 71.973 2 2006\2\14في  1134 نقل  2003/12/3في  2376 الصحة
د. عدنان محمد  

 حسن 
المصابين بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد   تشخيص الناظور لالطفال

 والغير واضح االسباب في الرمادي 

 باطنية ذكر  رزاق مرموص عبود 124
دبلوم  
 عالي 

 73.6 1 2005\9\17في  3286 نقل  2/18/ 2004في   475 خاص

د. خالد عبدهللا  
الراوي                

د. صالح نوري  
 العاني 

 محافظة األنبار نسبة االصابة بارتفاع ضغط الدم في 

125 
مسعود هاني محمد  

 سعيد
          الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة ماجستير أدوية ذكر 

 جراحة ذكر  علي صخر فندي  126
دبلوم  
 عالي 

 85.4 1 2006\6\13في  5121 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. عبد الحكيم  
 بديوي الكبيسي 

 بالخياطةعالج البواسير الشرجية 

 جراحة ذكر  حماد خلف سعيد  127
دبلوم  
 عالي 

 80.9 1 2006\ 6\6في  4954 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
ا.م. عامر  

 فخري العبيدي 
 نمط اصابات البطن في مدينة الرمادي 

 جراحة ذكر  حازم جبار عودة 128
دبلوم  
 عالي 

 70.53 1 2006\ 6\6في  4952 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. عبدالحكيم  
 بديوي الكبيسي 

 اورام الرقبة عدا اورام الغدة الدرقية في األنبار

 جراحة ذكر  يوسف عليوي خنياب  129
دبلوم  
 عالي 

          الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة

 باطنية ذكر  كمال رجه محمد  130
دبلوم  
 عالي 

 75.4 1 2007\1\24في  5 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. خالد عبدهللا  

 الراوي 
الكشف عن تصلب الشراييين في مرضى السكري )النوع الثاني( عن  

 طريق تخطيط القلب الكهربائي بالجهد

 باطنية ذكر  مصطفى أحمد كطاع 131
دبلوم  
 عالي 

 72.3 1 2006\7\17في  5673 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. صالح نوري  

 العاني 
 &the prevalence of perineal pruritus  hiccups 

after parentral dexamethason injection 

 باطنية ذكر  طه محمد فليح  132
دبلوم  
 عالي 

 77.4 1 2006\ 9\1في  6390 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. صالح نوري  

 العاني                     
 في االنبار     C    ,Bانتشار التهاب الكبد الفايروسي

 باطنية ذكر  أمجد شيتي عطا هللا  133
دبلوم  
 عالي 

 جيد 1 2006\7\17في  5675 الكلية  2/ 2005/1في  8 الصحة

د. خالد عبدهللا  
الراوي                     

د. فيصل حميد  
 العنبكي 

 وظائف الرئتين في االشخاص الغير مدخنين مقارنة بالمدخنين االصحاء 

 باطنية ذكر  قيس عبدهللا عادي  134
دبلوم  
 عالي 

 72,1 1 2006\7\17في  5674 الكلية  2/ 2005/1في  8 الصحة
د. خالد عبدهللا  

 الراوي 
تنظير المريء والمعدة واالثنى عشري في االطفال الذين يعانون من عسر  

 الهضم  

 أطفال إنثى سندس رحيم خليل 135
دبلوم  
 عالي 

          الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة

 أطفال ذكر  علوان حسين منجل  136
دبلوم  
 عالي 

 72.75 االول  3/11/2005في  3219 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. عصام جابر  

 كاظم  
The Epidimiology of clincal   neonatal   

seizuresin Ramadi  .Ahospital -Based Stud 

 أطفال ذكر  وليد صبار مرعي  137
دبلوم  
 عالي 

          الكلية  2004/12/22في  3829 الصحة

 أطفال ذكر  مزهر محسن كاظم  138
دبلوم  
 عالي 

 74.5 االول  3/11/2005في  3219 الكلية  2004/11/3في  3219 الصحة
د. عصام جابر  

 كاظم 

Is C-reactive protien Ausiful marker for guding 
duration of antibiotic  therapy in suspected 
.neonatal septicemia   

139 
نرجس فوزي  

 إسماعيل
 الكلية  2005/11/15في  4685 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

في   740م ر ج  
16\11\2008 

1 84.18 
ا.م.د. مشتاق  
 طالب صالح  

حقائق مايكروبايولوجية في الغشاء الحيوي المنتج من قبل بعض  
المسببات المرضية للمجاري البولية المعزولة من المرضى الحاملين  

 النابيب قسطرة المثانة 



 الكلية  2005/11/15في  4685 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  محمد راضي محسن 140
في   780م ر ج  

2\12\2008 
2 76.06 

ا.د شاكر صالح  
محمود     
استشاري د.  
سليم عبيد  

 كاطع

عزل وتشخيص بعض مسببات االسهال عند االطفال في مدينة الرمادي  
وحساسية هذه  Yersinia enterocoliticaمع التركيز على دور 

 المسببات لبعض المضادات الحيوية

 78.36 1 2010\5\9في   4500\د الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى سميرة محمد سلمان  141

م.د. عالء  
عباس الخفاجي         

م.د. مثنى علي  
 خليل

المحللة للدم نوع بيتا والمعزولة من   دراسة مايكروبايولوجية للمسبحيات 
 المرضى المصابين بالتهاب اللوزتين في مدينة الرمادي 

 78.49 1 2010\5\9في   4501\د الكلية  2005/11/15في  4685 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى إميمة ذاكر محمود 142

ا.م.د. شهاب  
احمد الفي         

ا.م.د. وليد  
اسماعيل 
 العبيدي 

دراسة بكتيرية ومصلية على السائل المفصلي في مرضى المفاصل  
 الخمجي

 باطنية ذكر  أياد عراك مخلف  143
دبلوم  
 عالي 

 70 1 2007\ 6\6في  2505 الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة
د. سامي محمد  
 عواد المحمدي 

(في معالجة احتشاء  فائدة االستعمال المبكر لعقار االلتيبليز )االكتيلبز
 العضله القلبيه الحاد 

 باطنية ذكر  صالح علي صالح  144
دبلوم  
 عالي 

 70.5 1 2007\ 6\6في  2506 الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة
م.د. حميد  
 الزكروط 

prevalence of gallstone in patients with type II 
diabetes mellitus 

 باطنية ذكر  عيسى رعد جاسم 145
دبلوم  
 عالي 

 81.6 1 2007\ 6\6في  2507 الكلية  2005/11/15في  4685 خاص
م.د. خالدعبدهللا  

 نافع الراوي 
 في المدخنين االصحاء ظاهريا  QTتاثير التدخين على فترة  

 باطنية ذكر  ليث عواد مخلف  146
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة
في   638م ر ج  

9\12\2007 
2 70.5 

ا.م.د. صالح  
نوري العاني            

د. ياسين حمد  
 مجيد

نسبة واعراض وتوزيع سرطان المعدة في وحدة الجهاز الهضمي في  
 مستشفى الرمادي العام  

 أطفال ذكر  حسين حمدان مخلف 147
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة
في   637 \ م ر ج

9\12\2007 
1 71.03 

د. سحر جابر  
الحيالي                          

د. زيد رشيد  
 العاني 

في قضاء    2002-1987نسب الوفيات بين االطفال الرضع للفترة من  
 حديثة

 أطفال ذكر  رافع خليل أحمد  148
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة
في   639م ر ج  

9\12\2007 
1 83.18 

د. محمد ماهر  
                 مشرف        

د. سليم عبيد  
 كاطع

دور الكمبايلوبكتر في مرض االسهال عند االطفال دون الخامسة من العمر  
 في مدينة الرمادي 

 أطفال ذكر  عزت رشيد حسان  149
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2005/11/15في  4685 الصحة
في   640م.ر.ج  

19\12\2007 
1 73.2 

د. زيد رشيد  
    العاني                  

د. سحر جبار  
 كاظم 

Low birth weight among neonates in Al-Ramadi 
maternity and pediatric   hospital western Iraq     

 الصحة ماجستير أدوية ذكر  أثير خلف زغير  150

، ثم   2005/11/15في  4685
ورجع للدراسة بموجب   رقيده

في    508االمر الجامعي  م.ر.ج. 
3\10\2007 

 88.15 1 2010\5\ 23في   5064\د الكلية 
ا.م.د. مجيد  

 عبدالكريم الفي           
فعالية وتفاعل الهستامين والترامادول ومثبطاتها على حركة الحالب  

 الضاني المعزول

151 
أسراء عدنان عبد  

 الجليل
          الكلية  2006/11/13في  6715 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى

 74.94 1 2010\7\ 21في   7534\د الكلية  2006/11/13في  6715 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى سارة عماد هجول  152

م.د. سراب  
فوزي العاني         

م.د. عباس  
 عبيد الجنابي 

 للعدسات الالصقة في مدينة الرمادي  التلوث المايكروبي 

 77.758 1 2011\2\ 20في   1875\د الكلية  2006/11/13في  6715 التعليم   ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى رقية قبطان طه  153
م.د. عصام  
 محمد عبدهللا

اللتهاب المجاري البولية للنساء المصابات والغير   دراسة بكتريولوجية 
 المصابات  بداء السكري  

 80.06 1 2010\5\9في   4499\د الكلية  2006/11/13في  6715 خاص ماجستير مايكروبايولوجي  إنثى رواء علي حسين  154

ا.م.د. مشتاق  
طالب صالح      

أ.م.د. زياد  
 حماد عبد

المايكروبايولوجية والسريرية في الغشاء الحيوي المايكروبي في  المعايير 
 المرضى المصابين بخمج المجاري البولية العلوي والسفلي

 باطنية ذكر  فازع عليوي ناصر  155
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2006/11/13في  6715 الصحة
في   319م.ر.ج. 

10\6\2008 
1 71.3 

د. خالد مسير  
 رميض 

Asymptomatic bacteruria in type  Diabetic II 
women in AL-ramadi city 



 باطنية ذكر  منذر صبحي ثابت  156
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2006/11/13في  6715 الصحة
في   321م. ر. ج. 

10\6\2008 
1 70 

د. خالد مسير  
 رميض 

السكري  كشف عن انتشار الجلطة القلبية الغير ظاهرة في مرضى داء 
النوع الثاني بواسطة استخدام تخطيط قلب الجهد )تريدميل( في مدينة  

 الرمادي 

 باطنية ذكر  همام خالد محمد  157
دبلوم  
 عالي 

 71.7 2 2009\10\6في  9078 الكلية  2006/11/13في  6715 الصحة
ا.م.د. حميد  
 ابراهيم علي 

Association between body mass index and 
blood pressure in healthy adults in Al-Ramadi  

city 

 باطنية ذكر  مظهور محمد حمزة 158
دبلوم  
 عالي 

          الكلية  2006/11/13في  6715 الصحة

 أطفال ذكر  وائل وجيه سعيد  159
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2006/11/13في  6715 الصحة
في   355م ر ج  

23\6\2008 
1 79.87 

د. سحر جبار  
 كاظم 

عوامل الخطورة اللتهاب السرة عند االطفال حديثي الوالدة الراقدين في م.  
 النسائية واالطفال في الرمادي 

 أطفال ذكر  خضير خلف شالل 160
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2006/11/13في  6715 الصحة
في   354م.ر.ج. 

23\6\2008 
1 76.52 

م.د. محمد  
 ماهر مشرف  

السحايا في االطفال تحت خمس سنوات في م.  عوامل الخطورة اللتهاب 
 النسائية واالطفال في الرمادي 

 باطنية ذكر  هيثم ضاري عبد  161
دبلوم  
 عالي 

 72.8 2 2009\10\6في  9079 الكلية  24/ 2007/9في  491م ر ج   الصحة
ا.م.د. خالد  

 عبدهللا الراوي           
مريض مصاب بأرتجاف اذين    50تقييم العالقة بين حجم االذين االيسر ل  

 القلب مع مضاعفاته  

 باطنية ذكر  رشيد جاسب عبد  162
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  24/ 2007/9في  491م ر ج   الصحة
في   10679 \د

11\11\2009 
3 73.4 

ا.م.د. صالح  
 نوري احمد

العضلة القلبية الحاد في مستشفى تحديد نسبة مرضى المصابين باحتشاء 
 الرمادي التعليمي 

 باطنية ذكر  عمار خالد صبار  163
دبلوم  
 عالي 

 75.9 3 2009\11\11 10680 الكلية  24/ 2007/9في  491م ر ج   الصحة
م.د. خالد مسير  

 رميض 

 Prevalence of  hepatitis B virus and hepatitis C    
virus in population at risk in Al-Anbar 

Govermente     

 أطفال ذكر  صهيب محمود علي  164
دبلوم  
 عالي 

 74.2 2 2009\10\6في  9077 الكلية  24/ 2007/9في  491م ر ج   الصحة
ا.م.د. زيد  
 رشيد حميد

Incidence of neural tube defects among 
neonates delivered at             Al-Ramadi 

maternity and children hospital 

 أطفال ذكر  محمد علي حسين 165
دبلوم  
 عالي 

 72.6 2 2009\10\12في  9370 الكلية  24/ 2007/9في  491م ر ج   الصحة
ا.م.د. فخري  
 جميل عبدالكريم 

Iron status among fifth and sixth  of primary 
school children in Ramadi city 

 أطفال ذكر  عدنان محمد جاسم  166
دبلوم  
 عالي 

 70 الثاني  6/10/2009في  9076 الكلية  24/ 2007/9في  491م ر ج   الصحة

م.د. محمد  
ماهر مشرف  
العاني د. سليم  

عبيد كاطع  
 المولى  

The Role of lactate  dehydrogenase in  
differntatiating bacterial and non-bacterial 

meningitits in childreen under 5 years in AL-
ramadi maternty and .children hospital 

 باطنية ذكر  بهجت سويدان رجب 167
دبلوم  
 عالي 

 71.9 2 2010\7\ 26في   7661\د الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة

ا.م.د. خالد  
عبدهللا الراوي            

م.د. هيثم  
 نعمان عيادة 

واسباب عجز الكلية المزمن لمائة مريض في   حصيلة الغسل البريتوني
 مستشفى الرمادي التعليمي 

 باطنية ذكر  رائد حامد عبد الغفور 168
دبلوم  
 عالي 

 76.35 1 2010\6\23في6509د الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة

ا.م.د حمودي   
فرحان الجميلي        

م.د. خالد مسير  
 رميض 

Assessment of major risk factors among stroke 
patients 

 باطنية ذكر  معن تقي رفيق  169
دبلوم  
 عالي 

 75.3 2 2010\7\ 26في   7656\د الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة

ا.م.د. حميد  
ابراهيم علي  

                       الزكروط                  
م.د. سامي  
محمد عواد 

 المحمدي

 وبائية عجز الكلى المزمن في محافظة االنبار 

 أطفال ذكر  بالل خالد عبد الكريم  170
دبلوم  
 عالي 

 76.5 1 2010/ 6/7في  7035 الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة

أ.م.د. د. فخري  
جميل الدلة  
علي  . د.  
نجدت شكر  

 محمود.

انتشار التشوهات الخلقية في االطفال حديثي الوالدة المولودين في  نسبة 
 مستشفى النسائية واالطفال في الرمادي . 

 أطفال ذكر  محمد خالد عبد الكريم  171
دبلوم  
 عالي 

 72.4 1 2010\8\ 30في   8743\د الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة
ا.م.د. محمد  
 ماهر مشرف 

دراسة انتشار التهاب الكبد الفايروسي نمط ب ونمط ج ومرض نقص   
المناعة المكتسبة عند مرضى بيتا ثالسيميا في مستشفى النسائية  

 واالطفال في الرمادي 

 أطفال ذكر  أياد خلف صالح  172
دبلوم  
 عالي 

 75.55 1 2010\7\ 26في   7659\د الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة
ا.د. صالح  
عبدالرحمن  

الراوي              

Rota virus gastroenteritis in children under 5 
years in maternity and children teaching 
hospital, western iraq 



م.د. قيس  
عليوي حميد  

 العاني 

 أطفال ذكر  أحمد فوزي إبراهيم  173
دبلوم  
 عالي 

 70.7   26/7/2010في  7660 الكلية  2008/10/15في  7184 الصحة
أ.م.د. زيد  
رشيد حميد 

 العاني . 

انواع تشوهات القلب الوالدية وتأثير زواج االقارب على هذه التشوهات  
مدينة   -الوالديه في اطفال مستشفى الرمادي التعليمي للنسائية واالطفال 

 غرب العراق .  -الرمادي 

 جراحة ذكر  علي رافع مهدي  174
دبلوم  
 عالي 

          الكلية  2008/12/24في  9269 الصحة

 جراحة ذكر  ثامر صالح محمد 175
دبلوم  
 عالي 

 70.31 1 2011\5\10في  5045 الكلية  2008/12/24في  9269 الصحة

أ.م.د. جمال  
خليل ابراهيم  
القيسي   م.د.  
باسل ابراهيم  
 علي النجم  

 مضاعفات عملية استئصال الزائدة الدودية في مدينة الرمادي 

 جراحة ذكر  إسماعيل صالح حمام  176
دبلوم  
 عالي 

 77.33 1 2011\5\10في  5046 الكلية  2008/12/24في  9269 الصحة

ا.م.د. عامر  
فخري العبيدي            

ا.م.د. رائد  
محمد سهيل  

 العاني 

دواعي عمليات استئصال الغدة الدرقية ومضاعفاتها في مستشفى 
 الرمادي التعليمي 

 أطفال ذكر  محمد شكر مهدي  177 
دبلوم  
 عالي 

              الصحة

 أطفال ذكر  عبد انهاب صالح  178 
دبلوم  
 عالي 

              الصحة

 أطفال ذكر  أحمد حميد محمد 179 
دبلوم  
 عالي 

 75.38         الصحة
أ.د .نجلة  

 إبراهيم أيوب 
 المتالزمة اليوريمية التحللية ، حقائق وبائية وسريرية

 أطفال ذكر  مثنى دحام محمد  180
دبلوم   

 عالي  
 الكلية     31/10/2010في   372 الصحة

في                           7633د/
2012/7 /5 

1 73.6 
ا.م.د سحر  
 جبار كاظم  

the frequency of hypothyroidism among Beta-   
thalassmia patients in AL-Ramadi Maternity and 

children teaching hospital 

181 
احمد عبد الرحيم  

 حسن 
 أطفال ذكر 

دبلوم   
 عالي  

 70.4 1 2012/7/5في   7635د/ الكلية   28/10/2009في 10022 الصحة
ا.م.د فخري  
جميل عبد 

 الكريم 

prevalence of  breast feeding and associated 
factors in AL-Ramadi Maternity district    

182 
محمد حماد عودة  

 قدوري
 أطفال ذكر 

دبلوم   
 عالي  

 الكلية  2010/ 10/ 20في   10538 الصحة
في            10796د/

10/7  /2012 
2 72.32 

م.د. قيس  
 عليوي حميد  

Adenovirus  Diarrhea in Al_Ramadi Maternity and 
Children's Teaching Hospital, western Iraq 

 أطفال ذكر  شاكر احمد حاج  183
دبلوم   

 عالي  
 الكلية  28/10/2009في 10022 الصحة

في                           7634د/
2012/7 /5 

1 75.8 
ا.م.د زيد رشيد  

 حميد

Incidence ,types and risk factors of congenital 
anomalies in AL-Ramadi Maternity and  

Children's Teaching  Hospital, western Iraq   

 اطفال ذكر  ابراهيم محمود سعيد 184
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2010\1\5س في  22 الصحة
    

70.33 
ا.م.د. سحر  
 خطاب عمر 

Growth assessment in asthmatic children   

 اطفال ذكر  رباد مؤيد عبدالغفار  185
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2010\1\5س في  22 الصحة
    

70.3 
ا.م.د. سحر  
 خطاب عمر 

 دراسة حول الزحار االميبي لدى االطفال في الموصل 

 اطفال ذكر  حسين ابراهيم مهدي  186
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2010\1\5س في  22 الصحة
    

74.83 
ا.د فارس بكر  

 الصواف 
دراسة المسببات والنتائج الخمج الذي يصيب االطفال حديثي الوالدة في  

 مستشفى القدس في مدينة كركوك 

 باطنية ذكر  هاني يوسف دنهاش 187
دبلوم  
 عالي 

 الكلية  2006/11/13في   6715  الصحة
في   347م. ر. ج. 

21\6\2008 1 
75 

ا.م.د. صالح  
 طرق انتقال بكتريا البروسيال الى االنسان في محافظة األنبار  نوري العاني  

 باطنية ذكر  سمير نزار عبدالحليم  188
دبلوم  
 عالي 

   2009\10\28في   10022\د الصحة
 الكلية 

 2011\5\17في  5388
1 

م.د. هيثم نعمان  82.55
 عيادة 

outcome of thrombolytic therapy in treatment of full 
thickness acute myocardial infraction in the CCU of 
Al-Ramadi teaching hospital 

 باطنية ذكر  ظاهد ناجي عواد احمد  189
دبلوم  
 عالي 

 70.2 2    2010\ 1\ 18في    658 \ د   الكلية   2009\1\ 14س في  23 الصحة
ا.د. حامد كريم  

 الجنابي    
مع تضخم البطين االيسر وشكله الهندسي المثبت   QTعالقة مسافة  

 بفحص االيكو في المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم  

190 
عبدالفتاح  حسن 

 عبدالوهاب
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 73.65 1 2011\5\ 17في   5387\د الكلية     2009\10\28في   10022\د الصحة
ا.م. د. خالد  
 عبدهللا الراوي 

Endoscopic  findings in eighty dyspeptic patients 
and their correlation with Helicobacter pylori 

infection 

191 
رمضان تاتار احمد  

 مصطفى
 باطنية ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 70.2 1 2004\ 2\15في   400 الكلية  10/3/ 2002في   7123  الصحة
ا.م.د. خالد  

   عبدهللا الراوي 

 atrial fibrillation risk factors versus advancing age inم.د عبدهللا  72.75 2 2011\6\30في 7345\د الكليه  2009 12\22في 11931د الصحةدبلوم   باطنية ذكر  طه علي سليمان  192



 alramadi teaching hospital جاسمالطيف   عالي 

 جراحة ذكر  لطيف نايف رزيك  193
دبلوم  
 عالي 

 نقل الى جامعة تكريت  الكلية  20/10/2010في10538د/ الصحة
  

 
    

 79.283 1 2012/9/19في   9996د/ الكلية  28/ 10/ 2009في   10022د/ الصحة ماجستير ادوية ذكر  عمار حكمت عويد 194

ا.م.د. مجيد  
الكريم الفي             عبد

د. سليم عبيد  
 كاطع               

Actions of selected Non-antibiotic Drugs on 
Methicillin and MLSB Resistance in 

Staphylococcus aureus isolates  

195 
حمن  رجمال عبدال 

 نعمان 
 84.695 1 2012/9/19في  9995د/ الكلية  28/ 10/ 2009في   10022د/ الصحة  ماجستير ادوية  ذكر 

ا.م.د. مجيد  
 الكريم الفي            عبد

Actions and Interaction of 5- hydroxytryptamine 
acetylcholine ,and  their blockers on the motility 

of isolted ovine ureter 

 86.275 1 2012/9/19في  9997د/ الكلية  28/ 10/ 2009في   10022د/ التعليم  ماجستير ادوية  ذكر  يعكوب سالم صالح 196

ا.م.د. مجيد  
الكريم الفي             عبد

م.د. يونس  
 اسماعيل خلف    

Latanoprost Therapy in primary open-Angle 
Glucoma patients 

 80.714 1 2012/9/18في  9951د/ الكلية  28/ 10/ 2009في   10022د/ الصحة  ماجستير ادوية  انثى  ريا مطيع  عبداالله  197
ا.م.د. مجيد  

 الكريم الفي            عبد

Antimicrobial Susceptibility of Acinetobacter 
baumannii obtained from Al-Ramadi Teaching  

Hospital 

 ماجستير ميكروبيولوجي  ذكر  محمد بكر محمد  198
صناعة  
 ومعادن 

 2009/11/15في  10833د/ 

 77.157 2 2012/8/8في  8649د/ العام

ا.م.د. مشتاق  
صالح      طالب 

أ.م.د. عصام  
 محمد عبدهللا

الكشف عن البكتريا البوابية في المرضى المصابين بقرحة المعدة واالثني  
عشري والمصابين بالتهيج المعدي الغير متقرح : دراسة جزيئية   

 وبكتريولوجية 

 التعليم  ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  المغيرة خيري محي  199

 2009/10/21في   9766د/ 

 75.528 2 2012/8/8في  8617د/  العام

ا.م.د. مشتاق  
طالب صالح      

هللا   عبد  أ.م.د.
 صالح حسن

في بكتريا   FEM Aو       MEC Aالتشخيص الجزيئي للمورثين  
المعزولة من مرضى    العنقوديات الذهبية المقاومة للمضاد الحيوي المثيسلين

 مصابين إصابات جلدية 

 الصحة  ماجستير مايكروبايولوجي  ذكر  حاتم عبد الرزاق حمد  200

 2009/10/21في   9766د/ 

 78.339 2 2012/8/8في  8618د/  العام

شهاب   أ.د.      
أحمد الفي             

ا.م.د. مشتاق  
 طالب صالح      

دراسة جزيئية ومصلية لبكتريا المتدثرة الرئوية المأخوذة من مرضى الربو  
 القصبي 

 مايكروبايولوجي  ذكر  حكمت أحمد عويد 201
دبلوم  
 عالي 

 الصحة 

 2011/10/27في   11555د/ 

 77.826 1 2013/3/5في  2524د/ العام

  0د0م0أ  
سراب فوزي  
إسماعيل     

محمد   0د0م0أ
 ماهر مشرف  

 CRYPTOSPORIDIUMانتشار طفيلي البويغيات الخبيئة 
PARVUM    في األطفال المصابين باالسهال في مستشفى النسائية

 واألطفال في الرمادي

202 
محمود رياض عبد 

 الكريم 
 مايكروبايولوجي  ذكر 

دبلوم  
 عالي 

 75.413 1 2013/2/24في  2086د/ العام 2011/10/27في   11555د/  الصحة 

  0م. د0أ    
وليد إسماعيل  

أحمد         
حميد   0د0م0أ

إبراهيم  
 الزكروط     

دراسة عن حاملي أنواع السالمونيال بين األشخاص الذين يتعاملون مع 
 األغذية في مدينة الرمادي

 الصحة  ماجستير ميكروبيولوجي  ذكر  بالل رميض محمد 203

 

  1 2019 العام

ا.م.د مثنى علي  
            خليل       
ا.د زيد رشيد  

 العاني 

Role of Coxsackie B infection in childhood diabetes 
mellitus 

204 
محمد شهاب احمد 

 الفي
 الصحة  ماجستير ميكروبيولوجي  ذكر 

 

  1 2015 العام

ا.م.د مثنى علي  
  خليل       

ا.م.د صالح  
 نوري العاني 

Molecular & serological study of Hepatitis C viruses 
from patients infected with hepatitis in Anbar 

governorate 

 الصحة  ماجستير ميكروبيولوجي  ذكر  حكمت احمد عويد 205

 

   2018 العام

سراب   .م.د.أ
 اسماعيلفوزي 
ثامر عبد   ا.م.د.

 المجيد

genotyping for agents of cutaneous leishmaniasis in   
Ramadi by using PCR-RFLP technique 

 الصحة  ماجستير ميكروبيولوجي  ذكر  وسام صباح خليل  206
 

  1 2015 العام
أ.د. شهاب  
احمد الفي  

Helicobacter pylori specific IgE in gastric bipsies 
versus serum IgG specific antibodies in dyspeptic 



أ.م.د. ياسين  
 حمد مجيد 

patients 

207 
محمد عبد الكريم حميد 

 الفهداوي 
  1 2019 العام  الصحة  ماجستير ميكروبيولوجي  ذكر 

أ.م.د. وليد  
اسماعيل احمد 
أ.م.د. عبد هللا  

 صالح حسن  

Antibiogram of pseudomonad aeruginosa isolated 
from burn& wound infections among inpatients snd 
outpatients attending to Ramadi teaching hospital in 

Ramadi . Iraq 

 انثى  ميساء إبراهيم محمد  208
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير

غير  
 موظفة

  2 2020 العام 13/7/2017في  5366

أ.د. شهاب  
 احمد الفي  

أ.د. رائد محمد  
 سهيل 

الملف البكتريولوجي اللتهاب االذن الوسطى المؤمن مع اختبار حساسية  
 المضادات الحيوية للعزالت البكتيرية األكثر شيوعا

 انثى  ضحى احمد عباس   209
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

م.  
الفلوجة  
 العام  

  2 2020 العام   13/7/2017في  5366

أ.م.د. عباس  
 عبيد فرحان  

أ.د. وليد نصار  
 جفال 

دراسة دور العدوى البكتيرية وأنواع االوكسجين التفاعلية في عقم الذكور  
 في محافظة االنبار / غرب العراق 

 انثى   سارة اياد احمد   210
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

غير  
 موظفة  

  1 2020 العام 16/8/2017في  6114

أ.م.د. ذاكر  
 محمد محسن 

أ.م.د. نور  
 ناجي رديف 

التشخيص الجزيئي والمناعي للفايروس الغدي المسبب لخمج ملتحمة العين  
 في محافظة االنبار 

 ذكر  محمد نزهان ردعان   211
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

دائرة  
صحة  
 االنبار  

 86.694 1 13/1/2021في  99 العام   10/7/2018في  1461

أ.د. مشتاق  
 طالب صالح  

أ.م.د. دريد طه  
 عبد الكريم  

Molecular Analysis of Y chromosome Micro 
deletions in AZF Region of Genomic Infertile Iraqi 
Patient with Azoospermia and Oligospermia 

 ذكر  محمود شهاب احمد  212
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

دائرة  
صحة  
 االنبار  

 82.888 1 13/1/2021في  101 العام 10/7/2018في  1461

أ.م.د. سراب  
 فوزي إسماعيل  

أ.م.د. ماهر  
 علي جاسم  

Molecualar Study of Selected Intestinal Sporozoa In 
Immunocompromised Patient  

 ذكر  عبد هللا صبار حمرين   213
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

دائرة  
صحة  
 االنبار  

 26/7/2018في  1590
النفقة  

 الخاصة  
 77.444 2 13/1/2012في  102

أ.م.د. وليد  
 إسماعيل احمد 

أ.م.د. يحيى  
 حميد مجيد

Detection of Nanobacter spp.and other Bacteria in 
Patients after Cholecysectomy 

214 
عبد الرحمن مطر  

 طالب 
 ذكر 

احياء مجهرية  
 طبية  

 ماجستير  
دائرة  
صحة  
 االنبار  

 88.250 1 13/1/2021في  100 العام 10/7/2018في  1461

أ.م.د. منتهى  
 مداح حسن  
أ.م.د. زياد  

 حماد عبد

Association of some Antibacterial Peptides of the 
Urinary Tract Serum Levels of Vit. D3 and VDR 
Single Nucleotide Polymorphism with Urinary Tract 
Infection 

 ذكر  بشير سليم عبيد   215
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

دائرة  
صحة  
 االنبار  

 10/7/2018في  1461
نفقة  

 خاصة  
 82.50 1 29/12/2020في  3395

أ.م.د. مثنى  
 علي خليل  
أ.م.د. رفل  

 مصطفى مرشد

Molecular and Immunological aspects in the 
Diagnosis of Human Papilloma Virus in Ramadi City 
–West of Iraq 

 انثى  والء طالل عبدالطيف  216
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

غير  
 موظفة

 10/7/2018في  1461
نفقة  

 خاصة  
 77.027 1 24/2/2012في  597

أ.م.د. عصام  
 محمد عبدهللا

د. جاسم محمد  
 غضبان

Role of Helicobater Pylori in Colorectal cancer 

 انثى  نور عبدهللا حمد نايف   217
احياء مجهرية  

 طبية  
 ماجستير  

دائرة  
صحة  
 االنبار  

 77.621 1 24/2/2012في  598 العام   10/7/2018في  1461

أ.د. شهاب  
 احمد الفي  

أ.م.د. عبدهللا  
 صالح حسن  

Role of Alpha Trypticase Enzyme ,Total IgE 
,Specific Ige & IgG4 in Patients with Food Allergy  

 

 


