
 املتحركة األسنان تعويضاتقسم 

  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  ترياقي عمر .د  1
  ماجستري

2009  
       دراسة الفعالية املاضغة ملرضى الصنف األول لكندي عند استخدام األجهزة املرنة و االكريلية                                        

  ماجستري  قدسي أيسر .د  2
2009  

  لكندي األولالوحشي للمهماز على النسج الداعمة للدعامات السفلية يف حاالت الصنف  أو اإلنسي التو ضعتأثري 

  شادي البحرة .د   3
  ماجستري

  مقارنة لعدد من مواد التبطني  القاسي املباشر و غري املباشر  خمربيهدراسة   2008

  ماجستري  تغريد محود.د  4
2008  

  السنية املتحركة زةاألجهدراسة العوامل املرتبطة بالتهاب الفم الناجم عن استخدام 

  املساملة أسامة .د  5
  ماجستري

  مقارنة لعدد من املواد املكيفة للنسج وتأثريها على املخاطية الفموية  سريريهدراسة   2009

  ماجستري  مسلم منصور .د  6
2008  

  الراتنج االكريلي املتماثر باحلرارة إصالحدراسة مقارنة لبعض مواد و طرق 

  وائل اجلبان .د  7
  ماجستري

  سدادات الفك العلويتقييم استخدام املواد املبطنة الطرية يف   2009

  ماجستري  رضا السهلي .د  8
2009  

  تأهيل النطق لدى مرضى الدرد الكامل إعادةصطناعية على اال األسناندراسة تأثري تنضيد 

   انس بدر الدين .د  9
  ماجستري

  دراسة سريريه مقارنة لتسجيل الطبعة النهائية للفك االدرد بالطريقة التقليدية و الطريقة املباشرة باستعمال الطابع اجلاهز  2009

   كاوى خليل .د  10
  ريماجست

2009  
  كي دراسة مقارنة بني االنطباق احلنكي لقاعدة اجلهاز االكريلية  باستخدام تقنية التصليب التقليدية و تقنية التصلب مع التثبيت امليكاني

  مازن قنوت .د  11
  ماجستري

  الفم املغلق و الطبقات التقليدية  وتقنية التصلب مع التثبيت امليكانيكي طبقات دراسة سريريه مقارنة بني  2009

  دام تقنيات طبع خمتلفة للغشاء املخاطي للدرد اخللفي احلر باستخ) االنضغاطية(تقييم االنزياح العمودي   2009       ماجستري  قدور إيهاب .د  12
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  أرشيد أبونور الدين  .د  13
  ماجستري

  دراسة سريريه مقارنة لدقة تسجيل العالقة املركزية باستخدام الطريقة التقليدية و طريقة األثر الزاوي عند مرضى الدرد الكامل   2009

  ماجستري  إبراهيمحممد  .د  14
2009  

  دراسة خمربيه مقارنة لتأثري أنظمة التصليب و التربيد على اخلصائص الفيزيائية إلكريل قواعد األجهزة 

  سعدأبو معتز  .د  15
  ماجستري

  تأثري معاجلة السطح االكريلي كيميائيا على ارتباط املادة املبطنة املرنة ذات األساس السيليكوين  2009

  ماجستري  خالد بعيون .د  16
2009  

  مقارنة لبعض طرائق تثبيت األسنان اخلزفية على الصفائح القاعدية لألجهزة االكريلية املتحركةدراسة خمربيه 

  حممد خطاب .د  17
  ماجستري

  ة دراسة خمربيه مقارنة لتأثري التقادم على مقاومة ارتباط عدد من املواد املبطنة الطرية السيليكونية مع اكريل قواعد األجهزة التعويضي  2009

   امحد اخلطيب .د  18
  ماجستري

2010  
  وباملايكرو يف/ احلقن/دراسة خمربيه مقارنة للتغريات يف البعد العمودي االطباقي يف األجهزة السنية الكاملة املعاجلة بالطريقة التقليدية 

نج دراسة خمربيه مقارنة للقساوة امليكروية وقوة االرتباط مع القاعدة االكريلية للجهاز بني األسنان االكريلية التقليدية و أسنان الرات  ماجستري  نورس احملمد .د  19
  املركب  

   حممد ايهم حكوم .د  20
  ماجستري

2010  
  دراسة سريريه لدور الوصالت التلسكوبية يف حتسني الفعالية املاضغة يف األجهزة الكاملة

  بني اإلكريل املصلب بتقنية السكب و اإلكريل التقليدي حراري التصلب من حيث املسامية و حترر املنومري  دراسة خمربيه مقارنة  ماجستري   خالد احلالق .د  21

  بشار ابو شاهني .د  22
  ماجستري

  سجيل الطبعة املضاعفة يف صنع اجلهاز الكاملدراسة سريريه مقارنة الستخدام املطاط و السيليكوين لت  2010

  ماجستري   ملى اجلرمقاين. د  23
2010  

  تأثري املبطنات الطرية على مقدار االمتصاص السنخي ملرضى الدرد اجلزئي من الصنف األول لكينيدي

   لينا املدور. د  24
  ماجستري

2010  
  دراسة سريرية مقارنة بني اإلطباق اللساين و اإلطباق التشرحيي عند مرضى الدرد الكامل ذوي االمتصاص السنخي الشديد يف الفك السفلي 

  غيث املارتيين. د  25
  ماجستري

2010  
  مقارنة لتأثري طريقة تصليب اكريل قواعد األجهزة على بعض خصائصه الفيزيائية دراسة خمربية
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم
  دراسة خمربية للقوى التثبيتية ألنواع خمتلفة من الوصالت التلسكوبية  2010       ماجستري   زينب روماين. د  26  

   وليد حممد سالمة.د  27
  دكتوراه

2010  
  دراسة خمربية و سريرية مقارنة لبعض خالئط الذهب املستخدمة يف صنع أغطية الوصالت الروية يف األجهزة فوق اجلذور

  ماجستري   حممد شاكر. د  28
2010  

  تأثري ثخانة املادة املبطنة الطرية السيليكونية على قوة ارتباطها مع الراتنج االكريلي 

   حممود خلوف. د   29
  ماجستري

2010  
  طريقة إغالق البواتق على دقة إطباق و انطباق األجهزة االكريلية الكاملة دراسة خمربية مقارنة لتأثري

  ماجستري  امحد شناق. د  30
2010  

  دراسة خمربية مقارنة بني قوة ارتباط  األسنان االكريلية بقواعد األجهزة املتحركة املرنة و قواعد األجهزة التقليدية  

  مجال صقر. د  31
  ماجستري

  من قبل نوعني من سدادات الراتنج االكريلي دراسة خمربية و سريرية مقارنة خلواص امتصاص املاء  2010

  ماجستري   نور الكردي. د  32
2010  

  دراسة خمربية مقارنة ملقاومة االنعطاف و التعب لنوعني من الراتنج االكريلي حراري التماثر

  حممد انس العقاد. د  33
  ماجستري

  دراسة خمربية لتقييم تأثري استخدام مكيفات السطح الكيميائية على إصالح الراتنج االكريلي املتماثر باحلرارة   2010

  ماجستري  حممد كنان سريوان. د  34
2011  

  دراسة سريرية لتحديد املادة األفضل يف تسجيل العالقة ما بني الفكني
  يف حاالت الدرد اجلزئي ) اإلطباق املركزي( 

  سلمان محدان. د  35
  ماجستري

  ري منط جبس املثال النهائي يف دقة انطباق قاعدة اجلهاز االكريلي املتحرك دراسة تأث  2011

  ماجستري  صفاء شوفان. د  36
2011  

  االكريلي املتماثر باحلرارةدراسة تأثري الدورات احلرارية اإلضافية على بعض اخلواص الفيزيائية و امليكانيكية للراتنج 

   رضوان اجلراد. د  37
  ماجستري

  مقارنة خصائص فيزيائية  لبعض مواد تسجيل العالقات الفكية   2012

  حممد نصر الشيخة. د  38
  ماجستري

2012  
  دراسة حتليلية لعالقة اللقمة الفكية باجلوف العنايب لدى مرضى الدرد الكامل بعد تسجيل العالقة الفكية
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم
  قييم دقة الطبعات  الوظيفية  املسجلة  باستعمال املواد املكيفة للنسجدراسة  سريرية  لت  2012       ماجستر   حممد رمضان. د  39

   معاذ جنار. د  40
  ماجستر 

2012  
  خمتلفة  دراسة خمربية حلركة  االسنان وتغريات البعد العمودي اثناء طبخ اجلهاز باستعمال ثالث مواد كساء

  ماجستر    سامر رومية. د  41
2013  

  دراة تأثري ثالث طرق اكساء تقليدية و طريقة االكريل احملقون يف تغريات البعد العمودي االطباقي للجهاز السين الكامل العلوي

  رحيانة زهوري. د  42
  ماجستري 

               2013  
  )دراسة خمربية ( دراسة تأثري التطهري الكيميائي على قساوة وخشونة سطح نوعني من املواد املبطنة الطرية 

  ماجستري   امين خليل. د  43
               2013  

  دراسة سريرية لتاثري نوعني من وصالت االجهزة الكاملة فوق الزرعا على قوة العض العظمى والفعالية الكهربائية للعضالت املاضغة 

  ملعني اجلمالعبد ا. د  44
  دكتوراه

               2013  
ط دراسة سريرية وخمربية مقارنة بني االجهزة اجلزئية املتحركة املصنوعة خالئط التيتانيوم واالجهزة اجلزئية املتحركة املصنوعة من خالئ

  الكروم كوبالت 

  ماجستري    هال مجال ناصر .د  45
               2014  

  دراسة سريرية لتأثري وضع غريستني يف الفك السفلي على الفعالية املاضغة ملرضى الدرد الكامل 

  فرح سامر سقا أميين. د  46
  ماجستري 

  تأثري طريقة معاجلة سطح خليطة الكروم كوبالت يف التسرب الدقيق بني املعدن والراتنج االكريلي  2014             

  ماجستري     عبد العزيز جغصي. د  47
               2015  

  )دراسة خمربية ( الفك السفلي على قوة تثبيت وصالت كروية مثبة جلهاز مغط للغرسات تأثرياملسافة والتزوي بني غرستني يف 

  هبة الشهري باحلواصلي. د  48
  ماجستري 

  نع قواعد االجهزة املتحركة بعد الغمر يف حماليل الشاي أو القهوة أو النيكوتني التغري اللوين للراتنج االكريلي املستعمل يف ص  2015        

  ماجستري    زياد سلوم .د  49
2015  

  املتحركة بعد لبغمر يف حماليل الشاي او القهوة او الكوالالتغري اللوين لالسنان الراتنجية االكريلية املستعملة يف صنع األجهزة 

  حممد طارق عنان. د  50
  تري ماجس

     2015  
او املصنوع بطريقة املواد الشمعية املصلبة ,دراسة خمربية مقارنة النطباق اهليكل املعدين لالجهزة املتحركة املصنوع بالطريقة التقليدية 

  ضوئيا

  د عال إحسان الفران  51
  ماجستري   

        2015  
  املتأثري نوع الطابع األفرادي يف دقة األمثلة النهائية للدرد الك
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم
  دراسة مقارنة للفعاليات املاضغة عند مرضى األجهزة املغطية للجذور واألجهزة املغطية للغرسلت   2015     ماجستري    د أمحد املغريب   52

  د هدى الدقاق   53
  ماجستري    

               2015  
  تأثري العكرب يف املبيضات البيض املوجودة على األجهزة السنية املتحركة

  ماجستري      نورا العلي د   54
               2015  

  دراسة خمربية خلاصيت مقاومة االحنناء وامتصاص املاء لراتنج السكب 

  تأثري تصميم الطابع االفرادي العلوي على بعض العوامل املتعلقة بنجاح اجلهاز املتحرك الكامل   2016      ماجستري  د غيث سليمان   55

       اه دكتور  د عمر ترياقي   56
2016  

  دراسة خمربية وسريرية مقارنة لعدد من املواد املبطنة القاسية لالجهزة السنية الكاملة

  حممد مسري نبيل األمعري .د  57
  ماجستري 

  يف حتديد البعد العمودي الطباقي ملرضى الدرد الكامل  G-Snدقة استعمال املسافة الوجهية   2016               

  ماجستري   د هدى حيىي   58
     2017  

  دراسة سريرية  مقارنة لنوعني من سدادات الفك العلوي املصنوعة من األكريل املتماثر حراريا او الراتنج املرن

  وفاء توفيق اجلمال.د   59
  ماجستري 

  )ساعة24مدة(التغريات الشكلية لقبة احلنك عقب نزع اجلهاز السين الكامل   2017     

  يونس غامن. د  60
  ري ماجست

     2017  
  دراسة خمربيه مقارنة لتغري األبعاد اخلطية الكريل السكب و االكريل التقليدي حراري التصلب لألجهزة املتحركة الكاملة

  ماجستري   هناء زهرة. د  61
     2017  

  املظاهر السريرية و اخللوية الستعمال اللواصق مع االجهزة املتحركة الكاملة 

  عال اخليمي. د  62
  تري ماجس

     2017  
  ةمقارنة قوة ارتباط الراتنج االكريلي املتماثر باحلرارة مع نوعني من اخلالئط املعدنية املستخدمة يف األجهزة السنية اجلزئية املتحرك

  ماجستري   هبة االبرص. د  63
     2017  

  ملرضى الدرد الكاملمقارنة بني الطريقة التقليدية والطريقة الفيزيولوجية لتحديد البعد العمودي عند ا
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