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 اعُ اٌّششف اٌّادج اٌصف اٌفشع أعّاء اٌطٍثح

فً انثظشج: ذُظٍش انمىنىٌ  1

انذواػً وانُرائج وؽثٍؼح 

 اإلجشاءاخ انرذاخهٍح

Coloscopy in Basrah : 

Indication, findings and 

procedure 

 ياصٌ ػثذ انغراس جشادح اٌشاتغ انرششٌخ ػثاط طاٌة ػثاط

 جشادح اٌشاتغ شّظ ػثاط ػثذ ػٍٍ

 طة ِجتّغ اٌشاتغ عاسج طاٌة ػثذ اٌثالٍ

انذغاعٍح وأثشها ػهى فشؽ  2

 ؽهثح انطة فً انثظشج

Allergies and their 

effect on medical 

students in Basrah 

األدٍاء  صَذ شاوش ِذثظ

 انًجهشٌح
  طة تاطٍٕ  اٌشاتغ

يٍغهىٌ ػثذ انذًٍذ 

 َاطش
 جشادح اٌشاتغ أدّذ داسث ػثذ اٌذغٓ

 جشادح اٌشاتغ ِصطفً ػثذ هللا ػذٔاْ

ػًهٍح انطشد انًشكضي  ذؤثٍش 3

ػهى ػضل انًظم انغًُ 

 تانظفائخ انذيىٌح

The effect of 

centrifugation on 

isolation of platlets rich 

plasma 

األدٍاء  تذوس ػخّاْ َىعف

 انًجهشٌح
َثشاط عهٍى جىاد  جشادح اٌخاِظ

 طة أطفاي اٌخاِظ آَاخ ػثذ اٌىشَُ وذطاْ انؼًاس

 طة تاطٍٕ اٌخاِظ ِذّذاٌضهشاء ػٍٍ 

انًماسَح تٍٍ ػذج ؽشق  4

 DNAإلظهاس 

ػهى انجهً فً انرشدٍم 

 انكهشتائً

Comparison between 

different protocols for 

visualization of DNA in 

gel electrophoresis 

 أدّذ دغٓ ػثذ اٌشدُُ

األدٍاء 

 انًجهشٌح

 طة أطفاي اٌغادط

َثشاط عهٍى جىاد 

 انؼًاس
 طة أطفاي اٌغادط عشي ػمًُ صادق

 جشادح اٌشاتغ- شهذ عؼذوْ فهذ

يماسَح عشؽاٌ انشدى تٍٍ  5

 2215و 2222ػايً 

Survey of uterine 

cancer in 2000 and in 

2015 

األدٍاء  ٔىس واظُ هاشُ

 انًجهشٌح
 َثشاط عهٍى انؼًاس طة أطفاي اٌغادط

 طة أطفاي اٌغادط ِهٕذ ٔؼّح دغُٓ

 طة تاطٍٕ اٌغادط صَٕة عاٌُ ِذّذ

اعرثٍاٌ ػٍ ػًهٍاخ صسع  6

انكهى خالل انخًظ عُىاخ 

 انًاػٍح فً انثظشج

Survey about kidney 

transplant in Basrah 

during the last five 

years  

ِصطفً ِذّذ ػٍٍ 

 ِذّذ

األدٍاء 

 انًجهشٌح
 َثشاط عهٍى انؼًاس طة أطفاي اٌخاِظ

 جشادح اٌخاِظ ِأغعاسج عشِذ 

 جشادح اٌخاِظ هاٌح دغاَ ػثذ ػٍٍ

7 

 

Studying the effect of 

different factors on 

DNA migration on 

agarose gel 

 تذوس ػخّاْ َىعف

األدٍاء 

 انًجهشٌح

 جشادح اٌخاِظ

 َثشاط عهٍى انؼًاس
 طة تاطٍٕ اٌخاِظ اٌضهشاء ػٍٍ ِذّذ

 طة اطفاي اٌخاِظ وذطاْ اَاخ ػثذ اٌىشَُ

8 

 

Hematological profile 

of kala-azar patients 

األدٍاء  ِٕتظش جؼفش ِىًٌ 

 انًجهشٌح

ػثذ انًذغٍ دًٍذ   طة تاطٍٕ اٌغادط

 طة أطفاي اٌغادط أىس طاٌة وشَُ  جاعى



 طة أطفاي اٌغادط ِصطفً ػصاَ ِذّذ 

َغثح انرذظٍٍ ػذ انرهاب  9

انفٍشوعً ب تٍٍ انكادس انكثذ 

 انطثً وؽهثح كهٍح انطة

Hepatitis B vaccination 

among medical staff 

and students  

 اٌىٌُذ خاٌذ ػثذ اٌىهاب
األدٍاء 

 انًجهشٌح

 طة أطفاي اٌخاِظ
 وجذاٌ َضاس إتشاهٍى

 هُادي ػثذ انمادس جاعى
 طة أطفاي اٌخاِظ دُذس واظُ جاعُ

 طة أطفاي اٌغادط ِصطفً ػصاَ ِذّذ

12 

  

 شزي فاضً داِذ
األدٍاء 

 انًجهشٌح

 جشادح اٌغادط
يٍغهىٌ ػثذ انذًٍذ 

 َاطش
 جشادح اٌغادط دُٕٓ ِصطفً ِهذٌ

 طة تاطٍٕ اٌغادط ٔىس اٌهذي واًِ دٕتىػ

11 

 

Antibiotic prescribing 

practice and patients 

compliance in the 

community predisposes 

to antimicrobial 

resistance 

 ِشاد عؼذ ِتٍ

األدٍاء 

 انًجهشٌح

 طة تاطٍٕ/ػثىس اٌخاِظ

 ثشٌا جؼفش يضػم 

 طة ِجتّغ اٌشاتغ جّأح ػثذ إٌثٍ غاَة

 جشادح اٌشاتغ دشَش فاَك عؼذٌ

12 
 

Role of food handlers in 

spreading of microbial 

infection 

 اعّاػًُ عؼىدصالح 
االدٍاء 

 انًجهشٌح

  اٌغادط

  اٌغادط ػثذ هللا جثاس داجٍ عُذط طذٌك تكش 

  اٌغادط أدّذ ٔاصش لاعُ

ػىاسع انغًغ تٍٍ ؽهثح  13

 كهٍح انطة

Hearing abnormality 

detection among 

medical students 

 يُادً ؽشيَهاٌح  طة أطفاي اٌخاِظ انفغهجح فاطّح فاضً واظُ

 جشادح اٌخاِظ ػزساء ِذّذ ػثذ اٌذٍ غٍُح عانى غؼثاٌ

 طة أطفاي اٌخاِظ ٌٕا ٔذَُ ػالوٌ

أثش انُىو فً أداء ؽهثح كهٍح  14

 انطة

 

Effect of sleep on the 

performance of medical 

students 

 غٍُح عانى غؼثاٌ طة أطفاي اٌغادط انفغهجح ٔىس عؼذ ِفٍخ

 جشادح اٌغادط صهُش طاهشٔىس 

 جشادح اٌغادط ُِظ دغٓ ِذّذ تمٍ

15 
فمذاٌ انرذغظ فً يشع داء 

انغكش وطهره تًذج انًشع 

 وانغٍطشج ػهٍه

Sensory loss in patients 

with diabetes mellitus 

in relation to duration 

and control 

 جشادح اٌغادط انفغهجح تغّح لاعُ واظُ

 ػثذ انىادذأدًذ تذس 
 طة أطفاي اٌغادط آَاخ فالح هادٌ

 طة أطفاي اٌغادط دُٔا ػادي دّضج

16 

 

Assessment of stress 

due to medical daily life 

 طة تاطٍٕ اٌخاِظ  تّاسي عؼذوْ ِذٍُ

 طة أطفاي اٌخاِظ  عّاح أدّذ ػثذ اٌشصاق َهاٌح يُادً ؽشي

 جشادح اٌخاِظ  فشَاي دغُٓ دشَٓ 

اٌغ عكش انكهىكىص ػُذ  17

األشخاص روي انىصٌ انضائذ 

 وانغًُح

Glucose tolerance 

among overweight and 

obese subjects 

انكًٍٍاء  فىاص ػادي خُىْ

 انذٍاذٍح
 عهًاٌ كاظى ػجالٌ طة أطفاي اٌخاِظ

 طة تاطٍٕ اٌخاِظ شىق ػٍٍ ػثذ ِذٍُ

  طة أطفاي اٌخاِظ تذس عؼىد شُٕٓ

َغثح اػطشاب اٌغ انغكش  18

ػُذ األشخاص انزٌٍ نذٌهى 

 ذاسٌخ ػائهً تًشع انغكش

The frequency of 

impaired glucose 

regulation among 

انكًٍٍاء  ِذاعٓ ِصطفً ٔاصش 

 انذٍاذٍح
 كاظى ػجالٌعهًاٌ  طة تاطٍٕ اٌخاِظ

 جشادح اٌخاِظ ِشوج عاٌُ داغش

 جشادح اٌخاِظ تاْ حاِش ػثذ اٌىادذ



relatives with positive 

family history of 

diabetes mellitus 

دانح  322دساعح وتائٍح دىل  19

عشؽاٌ شخظد فً يخرثش 

-2215خاص خالل ػايً 

2216. 

Epidemiological study 

of types of cancer 

among 300 patients 

diagnosed at a private 

laporatory during 2015-

2016. 

 عىعٍ طانخ انهاسوٌ طة أطفاي/ػثىس اٌغادط األيشاع أوساط صثاح دغُٓ

 طة أطفاي/ػثىس اٌغادط أدّذ دثُة دضاَ

 طة تاطٍٕ اٌغادط أدّذ ػٍٍ جثاس

سأي انًجرًغ تخشٌجً كهٍح  22

 جايؼح انثظشج-انطة

Consumers opinion on 

performance of new 

graduates from Basrah 

Medical College 

عُف ِشتضً ِذّذ 

 صاٌخ

 أعٍم دايذ جاعى طة ِجتّغ اٌشاتغ األيشاع

 َضاس عًٍش دذاد

ػثذ اٌغالَ ِصطفً ػثذ 

 اٌذغُٓ

 طة ِجتّغ اٌشاتغ

    

ًَؾ طشف انًؼاداخ  21

انذٍاذٍح فً انؼٍادج 

االعرشاسٌح فً يغرشفى 

 انظذس انرؼهًًٍ

The pattern of 

antibiotics prescription 

in the consultation 

clinics of Al-Sadr 

Teaching Hospital 

 َثٍم ػثذ انجهٍم ػهً طة تاطٍٕ اٌخاِظ األدوٌح ِجتثً ػذٔاْ ػٍُىٌ

 طة تاطٍٕ اٌخاِظ ُِظ ػٍىاْ دغُٓ

 طة أطفاي اٌخاِظ ٔادَح أدّذ دّادٌ

لٍاط ػغؾ انذو نهًشػى  22

 انجشادٍح لثم انؼًهٍح

Measurement of blood 

pressure in preoperative 

patients 

 َثٍم ػثذ انجهٍم ػهً طة أطفاي اٌغادط األدوٌح ػٍٍ غاٌة َىعف

 طة تاطٍٕ اٌغادط أَاد َؼشب ػثذ اٌشصاق

عّا ػثذ اٌشهُذ ػثذ 

 إٌثٍ

 جشادح اٌغادط

ُِاعُٓ َاعُٓ ػثذ    23

 اٌشصاق

 ػثذ هللا يذًذ جىاد طة تاطٍٕ اٌغادط األدوٌح

ٔىس اٌهذي َاعُٓ ػثذ 

 اٌشصاق

 طة تاطٍٕ اٌشاتغ

 طة تاطٍٕ اٌغادط أدّذ لصٍ أٔظ

دساعح خظائض األشخاص  24

انًظاتٍٍ تانجشوح 

 وانًشاجؼٍٍ نمغى انطىاسيء

A study on 

characteristics of 

injuried persons 

attending emergency 

department 

ؽة  ٔىس ػثذ اٌّطٍة غأُ

 انًجرًغ
 ايال ٌاعٍٍ انًال طة أطفاي اٌغادط

 طة أطفاي اٌغادط إِح ػادي الصَ

 طة أطفاي اٌغادط تشائش ِاجذ دُّذ

يؤششاخ طذح انًجرًغ فً  25

 ري لاس -َادٍح انفجش

Population health 

indicators of Al-Fajr 

sub-district in Thi Qar 

ؽة  ػثذ اٌشضا واطغِذّذ 

 انًجرًغ
أف وارْ  اٌخاِظ

 ودٕجشج

 ػًشاٌ عكش دثٍة

 ػمٍم إتشاهٍى انظثاؽ جشادح اٌشاتغ ؽة تاؽًُ ِذّذ جثاس ػفٍىن Posttraumatic stressَغثح اَرشاس اػطشاب يا تؼذ  26



انظذيح ياتٍٍ ؽهثح جايؼح 

 انثظشج

disorder among Basrah 

University students 
 طة تاطٍٕ اٌشاتغ اٌؼاتذَٓ أدّذ جاعُصَٓ 

 جشادح اٌشاتغ أِح اٌذىساء جثش ػُادج

َغثح اَرشاس يشع انكآتح تٍٍ  27

 ؽهثح كهٍح انطة

The prevalence of 

depression among 

Basrah Medical 

Students 

 ػمٍم إتشاهٍى انظثاؽ طة أطفاي اٌغادط ؽة تاؽًُ هٕذ طاسق دغُٓ

 طة أطفاي اٌغادط ٍِغىثفُذ طاسق 

 طة أطفاي اٌغادط أٌطاف ػٍٍ ِٕهً

28  

اعرخذاو انًؼاداخ انذٍىٌح 

فً يشػى انشتى انمظثً 

 ػُذ دخىل انًغرشفى

 In patients with asthma 

attack at time of 

hospital admission 

 ادًذ ػثٍذ ششهاٌ جشادح اٌغادط ؽة تاؽًُ  سضا ِغٍُ دّادٌ

 طة أطفاي اٌغادط ػثذ اٌىشَُداتُ 

 طة أطفاي اٌغادط ػٍٍ ِاضٍ

29  Asymptomatic Hallux 

vulgus 
يثذس ػثذ انشدٍى يذًذ  طة أطفاي اٌغادط جشادح ِذّذ ٔاصش ػثذ إٌثٍ

دغُٓ ػثذ اٌىشَُ ػثذ  عؼٍذ

 ػٍٍ

 طة أطفاي  اٌغادط

 تىتشَا اٌخاٌج صَٕة دغٓ ِذٍُ

اعرشجاػٍح نخظائض دساعح  32

انًشػى انًؼشػٍٍ نؼًهٍح 

 إصانح انًشاسج تانُاظىس

Retrospective study of 

patients undergoing 

laparoscopic 

cholecystectomy 

 َىسي دُىٌ جاعى طة أطفاي اٌغادط جشادح فُشا هاستُىْ أتشأُه 

 طة أطفاي اٌغادط صَٕة ػثاط ِظٍىَ

 طة تاطٍٕ/ػثىس اٌغادط اٌذٍُُػالء عٍّاْ ػثذ 

َغثح اَرشاس داء انضسلاء فً  31

 انثظشج

Prevalence of glaucoma 

in Basrah 
 أدًذ يذًذ انغًان طة تاطٍٕ اٌغادط جشادح ٔادَح عاجذ َىعف

 جشادح اٌشاتغ َاعش ػٍٍ ػذٔاْ

 طة تاطٍٕ اٌغادط هذَش فُصً دُذس

لذسج ذذسٌغًٍ كهٍح ؽة  32

انثظشج ػهى اعرخذاو نغح 

 انجغذ ويهاساخ انرىاطم

The ability of Basrah 

Meadical College 

teachers to use their 

body language and 

communication skills 

 ادًذ يذًذ انؼثاعً طة تاطٍٕ اٌغادط جشادح دغاْ ػالء فشَذ

 طة تاطٍٕ اٌغادط ِذّذ تاعُ ِجُذ

تؤخز انًىافماخ هم َمىو فؼال   33

األطىنٍح يٍ انًشٌغ لثم 

 إجشاء انرذاخالخ انجشادٍح ؟

Do we really have 

informed consent to our 

patients  before a 

surgical procedure? 

 فؤاد دًذ انذهاٌ طة أطفاي اٌغادط  ػٍٍ أدّذ خضػً

 طة أطفاي اٌغادط َغائٍح ػٍٍ وفٍ غاصٌ

 طة أطفاي اٌغادط أدّذ صهُش ِذّذ

يؼذل إجشاء ذثادل انذو فً   34

انىنذاٌ دذٌثً انىالدج 

انًظاتٍٍ تفشؽ انٍشلاٌ 

 انىالدي

Frequency of exchange 

transfusion in newborn 

with neonatal 

hyperbilluribinemia 

 يٍايً كاظى ٌىعف طة أطفاي اٌغادط ؽة أؽفال ٔثأ َاعُٓ ِاي هللا

 طة أطفاي اٌغادط ود صوٍ ِهجش

 طة تاطٍٕ اٌغادط ِشَُ داود عٍّاْ

 


