
 لٌة طب األسنانجدول ك 

اسم  عنوان األطروحة اسم الطالب ت
 المشرف

 التخصص السنة الشهادة

1 
 

علً مؤٌد رشٌد 
 دمحم

بالطرٌمه  زالة التسوسالباباٌا ال تاثٌر تمٌٌم 
دراسة  سنان الدائمٌهعاج االعلى كٌمومٌكانٌكٌةال

 مختبرٌة

ممداد نجٌب 
 جممالجً

 

العالج  7112 دكتوراه
 التحفظً

شهرزاد سامً  7

 سعٌد جاسم 

ممارنة دراسٌة بٌن علم االمراض والتشخٌص 
السن  حول ذروة جذرالصوري اللتهابات 

العنصورة  إضاءةالسونار, شدة  باستخدام
 الفراكتل وأبعاد

أسامة مراد 
 إبراهٌم

 أشعة األسنان 7112 دكتوراه

نزار غانم جمٌل  3
 شكر

 بواسطةلعظم السنخً لاألبعاد  ًثالثالتمٌٌم ال
فً  األبعاد ثنائٌة المستوٌة الصور الشعاعٌة

 األسنان ةعازر

اسامة مراد 
 ابراهٌم

أشعة الفم  7112 دكتوراه
 واالسنان

سهاد موفك  4
حمدون ٌحٌى 

 عزاوي

 دراسة تكوٌن الطبمة الحٌوٌة لجرثوم
Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

غادة ٌونس 
 عبدالرحمن

األسنان / طب  7112 دكتوراه
الجراثٌم 
 الفموٌة

عمار خالد جمال  5
 الدٌن النوري

 

تمٌٌم تأثٌر اإلضافات المعدنٌة النانوٌة على 
بعض الخواص الفٌزٌاوٌة لماعدة طمم االسنان 

 المرن

نادرة عبد 

 الرضا حاتم

طب االسنان /   7112 دكتوراه
صناعة 
 االسنان

أحمد عاصم سعٌد  6
 العلً

 

مٌثاكرٌلٌتباستخدام بعض تحوٌر پولٌمثٌل 
 االضافات

 

طارق ٌاسٌن 

 لصاب باشً

صناعة  7112 دكتوراه

 االسنان

يٓب غالل فخبح  2

 انصفبر
حأثيزاث يخذر األطُبٌ )انهيذٔكبئيٍ( ػهى أنشذ 

ٔاألنى ببطخخذاو  بؼط انًمبييض  يانُفظ

 انهؼببيت

يذًٕد 

 يَٕض غّ
/أدٔيّ انفى  7112 دكتوراه

 ٔاألطُبٌ

يذي  فيذبء اسْز 8

 انذيٍ انًشٓذاَي

EFFECTS OF ANALGESIC 

DRUGS ON SERUM 

BIOCHEMICAL BONE 

MARKERS, BONE DENSITY 

AND HEALING OF DENTAL 

IMPLANT 

غبدة ػبذ 

انزدًٍ 

 غبلت

غب ٔجزادت  7102 دكخٕراِ

انفى ٔاالطُبٌ/ 

 ادٔيت

 زينة دمحم يونس  9
 

مقاومة الكسر لجذور األسنان المعالجة بالميزر 
والمحشوة بأنواع مختمفة من السدادات الجذرية 

 )دراسة مختبرية(

معن موفق 
 نايف

عالج األسنان  7102 ماجستير
 التحفظي

حذعيز ٔحمييًبنخأثيز انببيٕنٕجي ٔانفيشيبئي  ريب جبطى انُؼيًي 11

بؼذ  انشمٕق انظطذيت نألطُبٌ اثػهى طذاد

 اظبفت إَاع يخخهفت يٍ جشيئبث انُبَٕ  

 يخخبزيّ()دراطت 

ٔائم    

طهيًبٌ 

 االنٕطي

غب االطُبٌ  7102 ماجستير

 انٕلبئي

ريان دمحم عبد هللا  11
 المالح

, مغلماستجابات األنسجة العظمٌة والرخوة لل
 اإلم تً أي والباٌودنتٌن

 )دراسة تجرٌبٌة على األرانب(

وائل شيت 
حسين 
 شالوي 

 جراحة الفم 7102 ماجستير

َبزاص خهيم  17

 انصًيذػيابزاْيى 
بؼذ  يغ ػبج لُبة انجذر طًُج انهبياالحبصز لٕة

ظزٔف ٔيذبنيم انغظم يخخهف اطخخذاو 

 )دراطّ يخخبزيّ(      انخزغيب

يؼٍ يٕفك 

 َبيف

 

ػالج االطُبٌ  7102 ماجستير

 انخذفظي

افراح خزعل  13

 الحمدانً

تأثٌرزٌت الزٌتون والكٌرستٌن على اعادة 
التموٌمٌلألسنان: لولبةعظم السنخاثناءالتثبٌت 

 )دراسة تجرٌبٌة(

علً راجح 

 الخطٌب

 تموٌم االسنان 7102 دكخٕراِ

لماء هاشم سالم  14
 لبع

 

 سنانأمعاجٌن  ةربعاللعاب الصناعً وأ ثٌرأت
كوكا لمٌنا السن المتعرض ل سطح على

 (مختبرٌهكوال)دراسة 

عائشة أكرم 
 لاسم

غب األطُبٌ  7102 ماجستير

 انٕلبئي

 

 



أدًذ دمحم فبغًت  15

 ػبذ هللا

صالدة وخشونة سطح التسوس البدائي المعالج 
 بااليكون والفلور)دراسة مختبرية(

ػبئشت أكزو 

 لبطى
غب األطُبٌ  7102 ماجستير

 انٕلبئي

شهرزاد سامً  16
 سعٌد الرفاعً

مقارنة دراسية بين علم االمراض والتشخيص 
السن  حول ذروة جذراللتهابات  الصوري
العنصورة  إضاءةالسونار, شدة  باستخدام

الفراكتل وأبعاد  

أسامة مراد 
 إبراهٌم

أشعة  الفم  7112 دكتوراه
 واألسنان

الدٌكسامٌثازون والرباط الوجهً المبرد تأثٌر نسمه موفك عبدهللا 12
للفن على األلم والورم والضززالذي ٌحصل بعد 

 الملع الجراحً لسن  العمل السفلً المطمور

وائل شٌت 

 شالوي

جراحة الفم  7112 ماجستٌر

 واألسنان

ندى دمحم سعٌد  18
 الصائغ

ثنائً  -1,75تأثٌر الحمن الموضعً من 
هٌدروكسً كولً كالسٌفٌرول, اإلهتزاز 

المٌكانٌكً والعالج باللٌزر نخفض المستوى 
 على حركة األسنان التموٌمٌة فً أرانب

خضٌر عداي 
 الجمٌلً

 تموٌم األسنان 7112 دكتوراه

محمود فخري  19
 ٌاسٌن

Effect of Preemptive 
Administration of Aceclofenac 
on Sequelae After Surgical 
Extraction of Impacted Lower 
Third Molar 

نهلة عثمان 
 دمحم توفٌك

–علم األدوٌة 7112 ماجستٌر
أدوٌة الفم 

    واألسنان

الراتنجً ذاتً االلتصاق تمٌٌم استخدام المركب  مٌمونة عبد الكرٌم  71
المحدث كمادة الصمة ومصنعة للحاصرات 

 التموٌمٌة

حكم هشام 
 صباح

 تموٌم االسنان 7112 ماجستٌر

تمٌٌم الكاٌتوسان المشتك من المشرٌات البحرٌة تمٌٌم الكاٌتوسان المشتك من المشرٌات البحرٌة  هانً محسن خلٌف 71

  والنهرٌة فً تعجٌل التئام العظام والنهرٌة فً تعجٌل التئام العظام 

  )دراسة تجرٌبٌة على االغنام()دراسة تجرٌبٌة على االغنام(

دمحم خلٌل 
 حسونً

 جراحة الفم 7112 دكتوراه
 

السن المملوع ادامة محجر دمحم صالح سلٌمان  77
باستخدامكبرٌتاتالكالسٌومالنصفمائٌةنوعبٌتا جراحٌا

 المحضرةمنصخورالجبسالعرالٌة
 )دراسةتجرٌبٌةعلىالكالب(

دمحم خلٌل 
 حسونً

 جراحة الفم 7112 دكتوراه
 واالسنان

التثبٌت بعد  علىD3وفٌتامٌن تأثٌر الكلودرونٌت نعم فخري  73
 حركة االسنانالتموٌمٌة فً األرانب 

 تموٌم االسنان 7115 دكتوراه حسٌن أحمد 

تأثٌرالتطبٌك الموضعً لمادتً الكالسٌتونٌن  وفاء خلٌل عبد  74
واأللٌندرونٌت على العٌوب العظمٌة المستحدثة 

 جراحٌا فً الخراف

جراحة لفم  7115 دكتوراه لٌل  خدمحم
 واألسنان

عبدالعظٌم رؤوف  75
 سلٌمان

 Nd:YAGتأثٌر التخرٌش باستخدام لٌزر 
 واللب السنً   على المٌنا والعاج
 )دراسة ممارنة( 

معن موفك 

 ناٌف

عالج األسنان  7114 دكتوراه
 التحفظً

 Anti-inflammatory effect of بشار عادل فتحً       76
Bromelain in lower third molar 
surgery 

جراحةالفم  7114 ماجستٌر عمر ولٌد ماجد   
 واألسنان

أحمد عبد السالم  72
 دمحم ٌونس

التأثٌر السرٌري لهالم الكٌتامٌن على المرضى 
 الذٌن ٌعانون  من تمرح المالعٌة المتكررة 

غادة عبد 
 الرحمن طالة 

أدوٌة الفم  7114 ماجستٌر
 واألسنان

مفٌد عبد  ارٌج 78
 المجٌد

تاثٌر االختالف فً عدد ومولع الزرعات مع 
اختالف الدعامات المعدنٌة لروابط االحكام على 

لوة وثبوتٌة الطمم السفلً ما فوق الزرعات 
 السنٌة

رضوان حمادي 
 حسن

 صناعة اسنان 7112 ماجستٌر

تأثٌر المواد المطهرة الممزوجة مع المواد  مصعب دمحم ابراهٌم 79
الجبسٌة على خصائصها الفٌزٌائٌة و 

 .المٌكانٌكٌة و النمو البكتٌري

منذذذذذذذر نجٌذذذذذذب 
 لزانجً

 

صناعة   7112 ماجستٌر
 االسنان

 تمٌٌم ثبوتٌة الزرٌعات المسمارٌة الصغٌرة حسن مٌسر داؤد 31
 (تجرٌبٌة على الحٌوان)دراسة 

 تموٌم االسنان 7115 ماجستٌر حسٌن احمد 

سوسن حمٌد احمد  31
 دمحم

تمٌٌم لمادة ختم لنوات الجذور الحٌوٌة جدٌدة 
 التحضٌر

حمٌد دمحم  طالل
 السلمان

عالج االسنان  7118 دكتوراه
 التحفظً

نعم رٌاض سلٌم  37
 احمد

The Effect of Vitamin D3 ,Iron, 
Low Level Laser Therapy on Teeth 
Eruption                         

تموٌم   7118 دكتوراه فاضل ٌاسٌن 
 األسنان

منار مسعود  33
 محمود سلطان

CARIOGENICITY OF THE MOST 
COMMONLY PRESCRIBED ORAL 
MEDICINES FOR CHILDREN 

ساهر سامً 
 كصكوص

عالج االسنان  7112 ماجستٌر
 الولائً

طب وجراحة  7118 دكتوراهحافظ ابراهٌم التمٌٌم المرضً النسجً والمناعً للمعالجة علً ادرٌس حامد  34



والكركم وخالصة الغده   الموضعٌة باللٌبتٌن عبدهللا
اللعابٌة المتغاٌرة وجسٌمات أوكسٌد الزنن 

النانوٌة فً التئام الجروح فً النسٌج المرن 
 الفمً و الجلد

الفم واالسنان  محمود
 / امراض الفم

 Evaluation of Shear Bond     زٌنه موفك عطاش 35

Strength of Pit and Fissure Sealant 

Applied by Different Methods 

ساهر سامً 
 كصكوص

 ولاٌة االسنان 7118 ماجستٌر

 Microleakage of Nanocomposite سيف مظفر احمد 36

Resin Restorations  in Class V 

Cavites bonded with Different  

Adhesives : an in vitro 

comparative  study   

عبد الخالق قاسم 
 الشيخ عبدال

العالج  7111 ماجستٌر
 التحفظي

 Bacterial Study of Dental Caries in رافت جاسم دمحم 32

Children  

 

غادة يونس عبد 
 الرحمن

-طب االسنان 7102 دكتوراه
احياء مجيرية 

 فموية
 Bonding strength of Two Porcelain رغد صباح جميل 38

Repair Systems with Air Abrasion 

Surface treatment (An In vitro 

Comparative study) 

صباح عبد 
 الوىاب إسماعيل

عالج األسنان  7111 ماجستٌر
 التحفظي

 Evaluation of microleakage and حال موفق دمحم 39

tensile strength of soft liners to 

highly impact acrylic resin 

عمار خالد جمال 
 الدين

صناعة  7117 ماجستٌر
 األسنان

 The Effect of Fluoride Cleaning عمرة ٌحٌى نوري 41

agents and Siwak on Some 

Mechanical properties of Titanium 

alloy(Ti) 

نادرة عبد 
 الرضا حاتم

طب االسنان  7111 ماجستٌر
/صناعة 
 االسنان

 Antibacterial effect of diode laser احمد حازم دمحم        41

and chlorhexidine gluconate on 

streptococcus mutans in coronal 

cavity 

معذذذذذذذن موفذذذذذذذك 
 ناٌف         

العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالج  7111 ماجستٌر
 التحفظً

علذذذذذً عبذذذذذدالهادي  47
 الصائغ

Diagnosis and Management of 

Endodontic Treatment Failure 

عبدالخالك لاسم 
 الشٌخ

دبلذذذذذذذذذذذذذوم 
 عالً

عالج االسنان  7112
 التحفظً

حمييى حأثيز انخطٓيز انكيًيبئي ٔاإلشؼبػي ػهى  علً صالح خزعل 43

بؼط انخصبئص انفيشيبئيت ٔانًيكبَيكيت نًبدة 

 انطمى انًزٌ لبػذة

عمذذذذذذذار خالذذذذذذذد 
 الدٌنجمال 

صذذذذذذذذذذذذذذذذذناعة  7111 ماجستٌر
 األسنان

بهذذار جعفذذذر حذذذاجى  44
 عمر

The Effect of  Type and Mode of 

Light : ػُٕاٌ انزطبنت  Curing  Units 

on Microleakage of Resin Based  

Composite  Restorations (An In 

Vitro Comparative Study ) 

جبذذذذذذار حسذذذذذذٌن 
 كامل

عالج االسنان  7117 ماجستٌر
 التحفظً

 Bone Regeneration Using بسمة هشام لاسم    45

Hydroxyapatite Granules With 

and Without Guided Bone 

Regeneration Membrane  ( A 

Comparative Study ) 

دمحم خلٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
 حسونً

جراحذذذذة الفذذذذم  7111 ماجستٌر
والوجذذذذذذذذذذذذذذذذذه 

 والفكٌن  

انفزشيييييبحيت ٔصيييييبغت حميييييييى حمُييييييبث انخشػيييييت  هانً محسن خلٌف 46

انخٕنييييذيٍ انشرليييبء  فيييي انكييياشف ػيييٍ ا فايييابث 

 انظزغبَيت انفًٕيت 

دمحم خلٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذل 
 حسونً

جراحذذذذة الفذذذذم  7112 ماجستٌر
والوجذذذذذذذذذذذذذذذذذه 

 والفكٌن

 The Role of Anticardiolipin and هبة فائز حمودات   42

Antiphospholipid Antibodies in 

Pregnants with Chronic 

Periodontitis 

محمذذذود ٌذذذونس 
 دمحم   

احٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء  7111 ماجستٌر
مجهرٌذذذذذذذذذذذذذذذة 

  فموٌة 

انًعبدة انذاحيت نًخالسيت انذٌْٕ  ودٔر األجظب   هشام ٌوسف دمحم 48

انفٕطفبحيت في أيزاض  جٓبسانذٔراٌ ٔانمهب 

 ٔانذيبؽ ٔاألٔػيت انذيٕيت

زٌذذذذن العابذذذذدٌن 
 عبد العزٌز

األحٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء  7116 دكتوراه
المجهرٌذذذذذذذذذذذذة 

 )جراثٌم(



 

 Relation between degree of كرم احمد ذٌاب        49

conversion of resin based sealers 

and antibacterial activity against 

Enterococcus faecalis (in vitro 

study 

معذذذذذذذن موفذذذذذذذك 
 ناٌف   

العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالج  7111 ماجستٌر
 التحفظً

كـذذذذذذذـرم ابراهٌـذذذذذذذـم  51
 دمحم حســـن

: Bone Graft in Oral and 

Maxillofacial Surgery 

محمذذذذـد خلٌـذذذذـل 
 حسونــً

دبلذذذذذذذذذذذذذوم 
 عالً

جراحذذذذة الفذذذذم  7112
والوجذذذذذذذذذذذذذذذذذه 

 والفكٌن

دمحم امجد دمحم  51
 الصائغ

An Evaluation of Low Intensity 

Helium-Neon Laser in Facial Skin 

Wound Healing By Primary 

Intention:An Experimental Study 

دمحم خميل 
 حسوني

جراحة الفم  7112 ماجستٌر
والوجه 
 والفكٌن

دمحم عبذذذذذذد العظذذذذذذٌم  57
 سعٌد

 

انطبمييت انهطبخييت داخييم لُييبة  إسانييتحمييييى فؼبنيييت 

دراطييييت  .انجييييذر ببطييييخخذاو يخخهييييف انًذبنيييييم

 بٕاططت انًجٓز االنيكخزَٔي انًبطخ

معتذذذذذذز غذذذذذذازي 
 سعد هللا

عالج األسنان  7111 ماجستٌر
 التحفظً

 

دمحم نعمان شفٌك   53
 المالح

Radiographical assessment of  

Cystic Lesions of the Mandible              

نزار غانم جمٌل 
 الحٌالً

دبلوم 
 عالً

 اشعة اسنان 7112

 Preparation of Local Gingival نشوة صبحي عزيز    54

Shade Guide by Using Natural 

Pigments 

نادرة عبد الرضا 
 حاتم

صناعة  7113 ماجستٌر
 األسنان

 Distraction Osteogenesis in Oral نشوان عزيز محمود 55

and Maxillofacial Surgery 
جراحة الفم  7112 دبموم عالي دمحم خميل حسوني

 والوجو الفكين
 Effect of fluoxetine on some نهى دمحم ٌحٌى 56

salivary glands functions 

نهلذذذذذذة عثمذذذذذذان 
 توفٌك

أدوٌذذذذذة الفذذذذذذم  7111 ماجستٌر
 واألسنان

 Antibacterial Effects of three plant رأفت جاسم دمحم     52

extracts on oral  bacteria isolated 

from patients with halitosis .   

غذذذذذذادة ٌذذذذذذونس 
 عبد الرحمن

احٌذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء  7111 ماجستٌر
مجهرٌذذذذذذذذذذذذذذذة 

 فموٌة

 ,Effect of amlodipine on clinical رنا خٌري امٌن 58

physical and immunological oral 

parameters 

نهلذذذذذذه عثمذذذذذذان 
 دمحم توفٌك

ادوٌذذذذذة الفذذذذذذم  7111 ماجستٌر
 واالسنان

 An Invitro Comparative Study to : رشا مزاحم معٌوف        59

Evaluate The Apical Seal of Root 

Canals Prepared by Different 
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