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ازهر صالح مهديد داليا صادق مهدي.م.ا

مصطفى اسعد عليد ايمان فاضل عبد الحسين.م.ا

رقية رضا عبدهللا حسن علي تمر. م

بدور عماد جاسمد علياء سعد عبد كركوش.ا

زينب شاكر عباسد زينب محمد جاسم.م.ا

بنين مجيد حميدمرتضى محمد حسين. م

تبارك قيس عبيدد علياء سعد عبد كركوش.ا

تبارك موفق فيصلد زينب محمد جاسم.م.ا

جميل فاضل حداويمرتضى محمد حسين. م

نور علي عبد الحسيند فاخر ارحيم حميد.م.ا

حسين عالء حسيند مهند جواد كاظم.م.ا
ايات كريم عبداالميراحسان علي عبد الرضا. م

كميل زياد جاسمد داليا صادق مهدي.م.ا

حوراء عباس جوادد ايمان فاضل عبد الحسين.م.ا

حوراء احمد كاظمحسن علي تمر. م

احمد مرتضى عبدالكريم د فاخر ارحيم حميد.م.ا

Screening and specific detection 

methods of transgenic rice, corn, 

and soybean by conventional and 

real-time PCR (qPCR)

د رجاء عبدالرزاق عباس.ا
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developmental method of blood 

collection samples for 

karyotyping test

Traditional and Molecular 

Techniques for Detection of 

Fungal Colonization of the 

Normal External Canal of Ear 

Individuals in Hilla City, Iraq

In silico study of Heat shock 

protein 70 in some prokaryotic 

and eukaryotic

Phenotypic identification of 

p.aeruginosa, klebsiella 

pneumonia, E.coli and proteus 

mirabilis bacteria in UTI patients

د مهند جواد كاظم.م.ا1لجنة رقم 3

د عباس غالي حمد.م.ا3لجنة رقم 4

د علياء سعد عبد كركوش.ا4لجنة رقم 1

1لجنة رقم 2

د فاخر رحيم حميد.م.ا4لجنة رقم 5

د داليا صادق مهدي.م.ا3لجنة رقم 6
Concentrate the hesperidin from 

the orange peel



د مهند جواد كاظم.م.ا

رسل حسن كريماحسان علي عبد الرضا. م

زهراء اسد محمدد داليا صادق مهدي.م.ا

بنين عبد الحميد د ايمان فاضل عبد الحسين.م.ا

ميس اسعد عبد الرضاحسن علي تمر. م

د علياء سعد عبد كركوش.ا

د زينب محمد جاسم.م.ا

مرتضى محمد حسين. م

سارة ابراهيم نعمةد فاخر ارحيم حميد.م.ا

سمية عامر كريمد مهند جواد كاظم.م.ا

حسين فاضل ابراهيم احسان علي عبد الرضا. م

محسن جاسم محمدد رجاء عبد الرزاق عباس.ا

د عباس غالي حمد.م.ا

مؤمل علي حسيند حيدر تركي موسى.م

رقية حربي سرحاند رجاء عبد الرزاق عباس.ا

د عباس غالي حمد.م.ا

الزهراء محمد عبيسد حيدر تركي موسى.م

A molecular and immunological 

study to investigate the genes 

(HBB and HBA1F) in patients of 

thalassemia in Babylon 

Governorate

Isolation and diagnosis of 

filamentous fungi from dairy 

products and detection their 

toxicity

Detection of asal, gelE, cylA and 

esp, Genes in Enterococci faecalis 

From local isolates of patients 

with (UTI) by Multiplex PCR

Molecular study of Papilloma 

virus  in infected women in 

Babylon province

Immunodeficiency
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حسن جواد مهديد فاخر ارحيم حميد.م.ا

د مهند جواد كاظم.م.ا

همام فاضل عبد الكاظماحسان علي عبد الرضا. م

حسن عبد الهادي عبدالحسند علياء سعد عبد كركوش.ا

د زينب محمد جاسم.م.ا

محمد مكي هاديمرتضى محمد حسين. م

preparation of nanomaterials 

from suspension of plerotus 

ostreatus and agaricus spp for 

testing against Klebsiella 

pneumoniae and proteus mirabilis

Medical applications of Natural 

polymer
م نور عماد كريم.م1لجنة رقم 13
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