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 البحوث المشاركة:

 

 رسل هشام رشيد رحمن .1

 

The effect of self-examination and body mass index of 

Iraqi female patients with breast cancer 

 

 احمدألق دريد فاضل  .2

 

Acceptability of COVID 19 vaccine among medical 

student in Iraq 

 

 حسين علي احسان عبد .3

 الحميد

 

Assessment of the frequency of Phantom Phone Signals 

in medical students attending University of Baghdad, 

College of Medicine 

 

 يوسف عالء رسول عبد .4

 علي

Awareness of diabetes mellitus complications and 

management 
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 ا.م.د. امين عبد الحسين العلوانيو  ا.د. معتز فوزي حسين :الجلسة الثانية

 البحوث المشاركة:

 طيبه جمال سعدون طه .1

 

Association between hair loss and covid-19 among 

medical student 

 

 رابعه مازن شاكر محمود .2

 

Depressive symptoms among Undergraduate Medical 

Students in Baghdad medical college 

 

زهراء صفاء عبد الهادي  .3

 عبد الغني

 

Prevalence of Neurological Manifestation of COVID-19 

among College Students in Iraq 

الحميد بسام حميد عبد  .4

 سعيد

Assessment of the Amount of Documentation in Case 

Sheets of Patients in Baghdad Teaching Hospital 

 

 إبراهيم دنيا محسن هادي  .5

 

 

 

ابراهيم ضياء حسن    .6

 حسين

Causes of hair loss among Baghdadi Childbearing age 

women: A cross-sectional study 

 

The impact of social support on medical students’ 

behaviours in Iraq  
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اعناب اسامه عبد االمير  .1

 مجيد

 

 

Impact of Dome Projection on Operative Steps During 

Clipping of A Ruptured Pure Posteriorly Directed 

Posterior Communicating Artery Aneurysms  

 ام البنين وصفي سبتي عبد .2

 

Prevalence of intake of vitamin D3, Zinc oxide and 

multivitamins among   Medical students of Baghdad 

Medical College During the outbreak of COVID and 

incidence of COVID infection and it's complications 

among these students 

 

 أمين عطيه فرحان زروك .3

 

People beliefs and willingness about Covid-19 Vaccines 

 Assessing the Prevalence of Eating Disorders among افنان باسم حسين مراد .4

Baghdad Medical College Students  
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 اسراء عدي عليوي ناصر .1

 

 

Awareness of breast cancer and breast self-examination 

among females  

 احمد جعفر نصيفنورا  .2

 

Prevalence of smoking and side effect among medical 

students at university of Baghdad 

 

 محمد سعد محمود علي .3

 

Depression among Medical Students in Baghdad 

University during Electronic-Learning 2021 

    Prevalence of sleep disturbance among medical مريم مجيد موسى جاسم .4

students and its impact on the academic performance in 

university of Baghdad 2021 

 Covid-19 vaccines their side effects and efficacy among اوس خضير عباس كراع .5

Medical students in University of Baghdad College of 

Medicine  
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 البحوث المشاركة:

 

 حسن مصطفى غازي سلوم .1

 

 

Knowledge, attitudes and willingness of whole-body 

donation after death among different Iraqi religious 

sectors; are religious beliefs the real obstacle? 

 فاطمة علي هاشم حسين .2

 

The Effect of Stress on the Menstrual Cycle In females’ 

medical students from 1st to 6th grade 

 

 The Prevalence Of polycystic Ovarian Syndrome among فاطمه داود سلمان جواد .3

female medical field Students 

سجاد محمد كاظم محمد  .4

 علي حسون

Effect of covid 19 infection on menstrual cycle in a 

sample of Iraqi women 
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الكريم  ثائر عبدساندرا  .1

  خليل

 

Cutaneous and Systemic Side Effects variations of 

Vaccination with Different COVID-19 Vaccines in Iraq 

 

 حسين محسن حسن عباس .2

 

Adverse Effects After Getting A COVID-19 Vaccine 

Among Medical Students in Iraq 

 

أيمان أحسان عبد الرزاق  .3

 علي 

The prevalence of irrational use of antibiotics among 

college students in Baghdad Iraq, 2021 

 Impact of listening to music while studying among أمنيه اسامة محمد جاسم .4

medical students in Baghdad University, 2021 

 

 Comparative evaluation of covid-19 vaccines محمد مصطفى محمد امير .5

 

 

 


