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  البغا حسان د. حممد 12
 ماجستري
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            9011 
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التغريات اهليكلية والسنية السنخية النامجة عن استخدام الشد اعمطاطي اعمعتمد عل  
دراسة سريرية  –منوذج أول  –صفيحات اإلرساء اهليكلي  ي معاذجة الصنف الثاين 
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مد أمحد عبد احلميد حمد.  39
 السالم
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      9019 
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 ) دراسة شعاعية سيفالومرتية (

  حممد إياد مكيةد.  33
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 د. عماد آيبيق 37
 ماجستري 

             
9013 

دراسة العالية مابني حركة اللقمة الفكية وتوضيع الفك السفلي باستخدام جهاز 
ARCUSdigma   عند األشخا  ذوي اعمفصل الفكي الصدغي الطبيعي

 سريريا

32 
 باباد. فراس ال

 

 دكتوراه
             

9013 

تقييم اخلوا  اللونية و اذجرثومية و االحتكاكية و اعميكانيكية لألسالك االتقوميية 
 الشفافة خمربيا و نظري سريريا

 د. يونس عبد النيب 32
 

 ماجستري 
             

9013 

اعمدعوم بالزريعات التقوميية  ي اغال  العضة   O.B.Aتقييم فعالية جهاز ال 
 اعمفتوحة األمامية اهليكلية 

 د. جالل الربتاوي 40
 

 ماجستري 
             

9013 

 ية مدعومة بالزريعات التقومييةتقييم فعالية إرجاع االرحاء العلوية بآلية انزالي

  د. حنان الدراوشة 41
 

 ماجستري 
             

9013 

تقييم دية التصوير اعمقطعي اعمخروطي احملوسب  ي تشخيص امتصا  اذجوور التايل 
 للغرز التقوميي 

 ماجستري د. مهند حممد العبد اهلل 49
            9013 

العالية مابني كل من : فعالية العضالت حول الفموية واعماضغة , يوة العضة ومنوذج 
 النمو الوجهي 

 ماجستري بابكر د. بابكر حممد 43
         9014 

دراسة مقارنة بني القوى التقوميية اعمتقطعة واعمستمرة اعمستخدمة  ي ارجاع االسنان 
 االمامية 

 ماجستري  د. رمي حممد زيادة 44
           9014 

لوظيفي الفعالية العضلية عند إعادة التأهيل تأثري كل من كابح اللسان واعمؤهل ا
 الوظيفي عمرض  البلع الطفلي ) دراسة خمربية ( 

 د. صبا عماد حسان 45
 ماجستري

             
9014 

باحلاصرات  تقييم معدل إرجاع الناب العلوي باستخدام احلاصرات ذاتية الربط مقارنة
 التقليدية

 د. سلم  غسان اخلريي 46
 ماجستري 
           9014 

حتديد اعمنطقة اآلمنة لوضع الزريعات التقوميية ومساكة العظم القشري  ي اعمسافات بني 
التصوير الطبقي احملوري اعمخروطي  اذجورية عند أمناط خمتلفة من سوء األطبا  بواسطة

 احملوسب
47 
 ماجستري  د.سايل مزيان مومو 

           9014 
تقييم امتصا  جوور األسنان و التغريات العظمية  ي الفك العلوي النامجة عن 

 عمقطعي اعمخروطي احملوسبالتوسيع الفكي السريع باستخدام التصوير ا
42 
 ماجستري  د. ياسني خضري 

           9014 
هندسة القحف الوجهي لألطفال األردنيني ذوي اإلطبا  الطبيعي  ي مرحلة اإلطبا  

 اعمختلط
42 
 د. ناديا ياطوع 

 ماجستري 
           9014 

تأثري القوى الناجتة عن حزام الرأس عل  اعمركب القحفي الوجهي باستخدام تقنية حتليل 
 العناصر اعمنتهية

 د. رشا فرحان سريوي 50
 ماجستري
            9014 

تقييم بعض الوسائط الكيماوية اعمسامهة  ي امتصا  اذجوور أثناء الغرز التقوميي دراسة 
 سريرية نسيجية

ئية العلوية بوساطة تأثري تقدمي الفك العلوي بالقناع الوجهي  ي ابعاد الطر  اهلوا ماجستري د. هاين هاشم 51
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 التصوير الطبقي احملوري اعمخروطي احملوسب 9014             

 د. عبد اذجليل الصو  59
 ماجستري 

             
9015 

تاثري طريقة هتيئة سطح اعميناء  ي ثبات احلاصرات التقوميية اخزفية اعملصقه باالمسن  
 الزجاجي الشاردي اعمدعم بالراتنج ) دراسة خمربية (

 ماجستري  د. امحد مروة 53
           9015 

تقييم دية وموثويية القياسات والتحاليل التقوميية عل  أمثله الدراسة الريمية اعمستخلصة 
 من التصوير اعمقطعي ذي احلزمةاعمخروطية

 ماجستري  د. بشرى مرعي الراضي 54
          9015 

 ية دراسة مقارنة لثالث طر  خمتلفة لنزع احلاصرات التقوميية اعمعدن
 ) دراسة خمربية (

 ماجستري  د. مرام حممد نبيل اعمصري 55
         9015 

العالية بني حمور القواطع السفلية باالجتاه الدهليزي اللساين وثخانة العظمالسنخي 
 وكثافته عند البالغني باستخدام التصوير اعمقطعي احملوسب ذو احلزمة اعمخروطيه 

 د. مرمي حممد الطوخي 56
  ماجستري

              
9015 

التاثري الويائي المسنيت إلصا  أطوا  تقوميية عل  تشكل آفات البقع البيضاء : دراسة 
 سريرية مضبوطة معشاة

 د. هالة احلمصي  57
 ماجستري

             
9015 

تقييم الديةالتشخيصيةللتصوير اعمقطعي احملوسب ذياحلزمة اعمخروطيه والتصوير 
  ي حتديد التوضع ثالثي االبعاد لالنياب العلوية اعمنطمرة الشعاعي التقليدي

 هشام شخاشريود.  52
 ماجستري
            9015 

االحتكاك ( السالك الراتنج  –اعمرونة  –القساوة  –دراسة اخلوا  اعميكانيكة )اعمتانة 
 اعمضلعه اعمقواةبااللياف ومقارنتها باسالك الفوالذ اعمقاوم للصدأ 

   االرناؤوطد. صاد 52
 ماجستري  

            9015 
تقييم فعالية استخدام القناع الوجهي مع التوسيع الفكي السريع اعمدعم بالزيعات  ي 

 تقدمي الفك العلوي   عندمرض  الصنف الثالث اهليكلي 

 ماجستري  د. حممد اسعد  60
           9016 

 االطبا  الطبيعي  هند سة القحف الوجهي عند االطفال اللبنانيني ذوي

 ماجستري   د. دعء نور الدين حابس 61
            9016 

مصدايية مشعر اذجيب اذجبهي  ي تقييم النضج العظمي باستخدام الصور 
 السيفالومرتية اذجانبية

 د.فرح عليب 69
 ماجستري  

              
9016 

 التقومييةذاتية الربط دراسة متانة االلتصا  جتاه يووة القص جملموعة من احلاصرات

 د.حممود سبسيب 63
 ماجستري 

          9016 
تقييم فعالية اللوحية اذجرثوميةاذجاورة للحاصرات التقوميية اعملصقة بالكمبوزي   احملرر 

 للفلور

 ماجستري  د.آالء عبد اذجليل الفحام  64
           9016 

اعمقاومة ذجهد القص للحاصرات  تاثري طريقة هتيئة السطح اخلز ي عل  يوة االلصا 
 التقوميية اعمعدنية اعملصقة عل  الرتميمات اخلزفية الكاملة )دراسة خمربية(

 د. عمرو هايل حسون  65
 ماجستري 

          9016 
مقارنة التغريات اهليكلية والسنية السنخية الناجتة عن معاذجة حاالت الصنف الثالث 

 عدل واعمعاذجة بالقناع الوجهي اهليكلي باستخدام جهاز تاندم اعم
 )دراسة سريرية مضبوطه (

 ماجستري  د. هبة جزمايت 66
          9016 

تقدير ابعاد النسج الرخوة الوجهية عند مرض  بالغني ذوي مناذج هيكلية خمتلفة 
 باستخدام التصوير اعمقطعي احملوسب ذي احلزمة اعمخروطية

تقييم التاثري الويائي عمادة االيكون  ي مقاومة اخنساف االمالح اعمعدنية وتشكيل البقع  ماجستري  د.راغب عارف حرب  67



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم
 البيضاء حول احلاصرات التقوميية ) دراسة خمربية ( 9016           

 د.   آالء رضوان النبوية  62
 ماجستري 

               
9016 

ا  احلاصرات التقوميية عمقاومة التاثري الويائي للكمبوزي  احملرر للفلوراعمستخدم   ي الص
 اخنساف االمالح وتشكيل البقع البيضاء 

 ماجستري  د. داين اليان ابو مسرة  62
         9017 

دراسة العالية بني التغريات التطورية  ي الدرز احلنكي الناصف ونضج الفقرات الريبية 
 بواسطة التصوير اعمقطعي احملوسب ذي احلزمة اعمخروطية

 ماجستري  يوسف عيس د.  70
            9017 

 تقييم النضج اهليكلي باستخدام طريقيت التطوير السين والورا اعمفتوحة 

 دكتوراه د.فدوى بركات سلما  71
        9016 

التغريات اهليكلية والسنية السنخية النامجة عن استخدام الشد اعمطاطي اعمعتمد عل  
 الصنف الثالث  صفائح االرساء اهليكلي  ي معاذجة

 ماجستري  د.مساح ابراهيم النصريات 79
          9017 

 التقوميية  اعمتحركة والثابته   ةحتري فطور اعمبيضات لدى اعمرض  اعمعاذجني باألجهز 

 ماجستري  د.آالء الفول  73
         9016 

ريع ارجاع االنياب تقييم فعالية القطع القشرية الالسرحيي اعمنجز بالليزر او بالبيزو  ي تس
 العلوية وتقييم التغريات السنية السنخية ومستويات التقبل واالنزعاج 

 د.رامي اخلوري 74
 

 ماجستري    
              

9016              

تقييم حترر شوارد النيكل من أسالك النيكل تيتانيوم  ي لعاب اعمرض  اعمعاذجني باذجهاز 
 التقوميي الثاب  

 ماجستري  د موفق السيد حسند. حمم 75
            9017 

تقييم تأثري اعمعاذجة بالليزرمنخفض الطايةعل  تسريع احلركة السنيةالتقوميية لرصف 
 وتسويه القواطع العلوية اعمزدمحة)دراسة سريرية مضبوطه معشاة(

 د. بتول حناس 76
 ماجستري 
            9017 

صنف اهليكلي االول والثاين ذوي النمو التحليل احلجمي للفكني عند مرض  ال
وارتباطه مع اعمتغريات التقليدية اعماخوذة من الصورة  CBCTالعمودي باستخدام 

 القياسية الراسية اذجانبية اعمشتقة 

 د. دانية عبود 77
 ماجستري 
            9017 

النفي و دراسة سريرية شعاعية لتحري تأثري التوسيع الفكي السريع فيتحسن التنفس ا
حجوم اجملاري التنفسية العلوية باستخدام التصوير اعمقطعي احملوسب ذي احلزمة 

 اعمخروطية

 د. نعم  القيسي  72
 ماجستري 
            9017 

دراسة تأثري التوسيع الفكي السريع عل  الدروز الوجهي القحفية عند األطفال بواسطة 
 يةالتصوير اعمقطعي احملوسب ذي احلزمة اعمخروط

          


