
  النسج حول السنيةقسم 
 

  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  العالقة بني التهاب املفصل الرثياين و التهاب النسج حول السنية   ماجستري   حممد الفروح .د  1

  ماجستري  اسامة بكرو .د  2
2008  

وكسي اباتسني يف معاجلة التهاب النسج حول السنية اجلائح ة فعالية املعاجلة بامليتروثيدازول و االموكسيسللني اجلهازي و اهليدرسدرا
  املعمم

  اء مبدا .د  3
  ماجستري

  دراسة اختبار حتمل الغلوكوز عند مرضى التهاب النسج الداعمة و تأثري املعاجلة حول السنية على هذا االختبار   2008

  عمار املصري .د  4
  ماجستري

2008  
  عند األطفال و اليافعني  1السكري منط التغريات الفموية املرافقة للداء 

  تقييم دور التهاب النسج حول السنية كعامل خطورة حمتمل لإلصابة بالتصلب العصيدي املسبب لألمراض القلبية الوعائية   دكتوراه وليد الطيب .د  5

 مسر حسن .د  6
  ماجستري

  عند احلوامل حول السنية  األمراضالعالقة بني مستوى الربوتني االرتكاسي و   2009

  دكتوراه عمام عمام .د  7
2008  

  تقييم احلالة حول السنية و كتلة العظم السنخي للفك السفلي عند البالغني املصابني بترقق العظام يف سورية

 مهند كاظم .د  8
  دكتوراه

  دراسة سريريه لالمتصاص العظمي املبكر حول الزرعات و تقصي أسباب الفشل  2008

  ماجستري باسم محيدان .د  9
2008  

  السنية من حيث التأثري على الثبات األويل  تدراسة مقارنة بني الشكل االسطواين و اهلجني للزرعا

 طارق قاسم .د  10
  ماجستري

  دور الطعم اللثوي احلر يف محاية النسج اللثوية خالل جر الناب تقومييا   2007

 سارية برغود .د  11
  ماجستري

2008  
عند مرضى  HbAicالداعمة للتصليح وتسوية اجلذور على مستوى اخلضاب الغلوكوزي   hdة باملينوسيكلني تأثري املعاجلة اجلهازي

  2السكري منط
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

 امة يوسف .د  12
  دكتوراه

   ااورة للزرعات السنية املفردة التقييم السريري و الشعاعي ملستوى احلليمة اللثوية  2009

  ماجستري شادي عوض .د  13
2009  

  أ -يه و جرثومية للمرض حول السين عند مرضى زرع الكلية املعاجلني بالسكلوسبوريندراسة سرير

 وائل املهدي .د  14
  دكتوراه

  يدراسة سريريه و نسيجية لتقييم فعالية الليزر يف معاجل فرط احلساسية العاجية الناجتة عن االحنسار اللثو  2009

  جمد النجار. د  15
  

  ماجستري
2010  

   املعاجلة اجلراحية و املعاجلة غري اجلراحية املدعومة باألزيترومايسني ملرضى التهاب النسج حول السنية املزمنمقارنة سريريه بني

 ناديا عبد الرمحن  .د  16
  ماجستري

  دراسة فعالية التصوير املقطعي احملوسب املخروطي يف تقييم عيوب العظم حول السين   2010

 حممد عالء الدين  .د  17
  ماجستري

2010  
  املرض حول السين عند مرضى التالسيمية بيتا الكربى و تأثريه على مستوى الشحوم الدموية 

 رشا حورية .د  18
  ماجستري

2010  
ني كمعاجلة داعمة للتقليح وتسوية اجلذور يف معاجلة التهاب النسج حول السنية دراسة سريريه و جرثومية لتأثري األزيترومايس

  االجتياحي 

 ةرنا شحاد. د  19
  ماجستري

2010  
  يف املعاجلة  Cللفعالية اإلمجالية املضادة لألكسدة عند مرضى التهاب النسج حول السنية املزمن ودور الفيتامني  خمربيه سريريهدراسة 

  ماجستري حنان حممد ياسني. د  20
2010  

قليدي يف معاجلة الضخامات اللثوية وقطع اللثة الت  Er,Cr:YSGGونسيجية مقارنة بني قطع اللثة بواسطة ليزر  سريريهدراسة 
  تهابية االل

 فريوز أبو طربوش.د  21
  ماجستري

2010  
  دراسة مقارنة لالستجابة السريرية و التغريات املالطية الناجتة عن وسائل التنضري حول السين املختلفة  

  ماجستري بشار رضا .د  22
2010  

  دات املبكرة ناقصة الوزنالتهاب النسج حول السنية كعامل خطورة يف حدوث الوال

 مجانة حسون. د  23
  ماجستري

  الذروي الرقمي يف تقييم العيوب حول السنية التصويرمقارنة التصوير املقطعي احملوسب املخروطي و التصوير البانورامي الرقمي و   2010
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 اما حسن. د  24
  ماجستري

2010  
يف عالج إصابات مفترق اجلذور من الدرجة الثانية مقابل املعاجلة  Er:YAGدراسة سريرية و جرثومية مقارنة بني استخدام ليزر 

  التقليدية 

  ماجستري رامي امللحم . د  25
2010  

  دراسة سريرية خمربية لفريوسات احلأل يف املرض حول السين 

  بيلوس عيسى .د  26
  ماجستري

  يندراسة سريرية لتأثري استهالك الكحول كعامل خطورة يف املرض حول الس  2010

  ماجستري  بكر صدقي . د  27
2010  

  دراسة سريرية و جرثومية لإلرواء حتت اللثوي بالتتراسيكلني يف اجليوب حول السنية عند مرضى التهاب النسج حول السنية املزمن 

  مسية ناصر. د  28
  ماجستري

  ط الكهربائي و الكشطدراسة مقارنة و سريرية لنكس التصبغات القيتامينية اللثوية بعد املعاجلة باملشر  2010

  كنان الشيباين. د  29
  ماجستري

2011  
  دراسة وبائية و وراثية اللتهاب النسج حول السنية االجتياحي عند طالب املدارس املنطقة اجلنوبية يف سوريا

30  
 هاين إمساعيل.د

  
  ماجستري

2010  
يل من املعدن عند املرضى املعاجلني من التهاب نسج حول صحة النسج حول السنية املرافقة لتيجان اخلزف املعدين و تيجان اخلزف اخلا

  سنية مزمن 

  حسن مقلد. د  31
  ماجستري

2011  
  مع اإلجراءات اجلراحية يف معاجلة اجليوب ما حول السنية  Er,Cr: YSGGدراسة سريرية مقارنة ملدى فعالية ليزر 

     بشار السليمان. د  32
  /ملغى /              

  ماجستري
2011  

  ييم املعاجلة حول السنية غري اجلراحية املدعومة بالصادات احليوية عند مرضى الفشل الكلوي اخلاضعني للديلزةتق

  رزان ضمريية. د  33
  ماجستري

2011  
  مع إجراءات التقليح و تسوية اجلذر يف معاجلة التهاب النسج حول السنية املزمن ER:YAGدراسة سريرية مقارنة لدى فعالية ليزر 

  ماجستري  بالل عنابه. د  34
2011  

  تقييم غرس الزرعات السنية بالتزامن مع تقنية فلع العظم باستخدام نظام
  فالنتني  -فوملر 

  خالد مشهور حيىي حيدرة. د  35
  ماجستري

  تلفةدراسة خمربية مقارنة خلشونة سطح اجلذور الناجتة عن األدوات اليدوية و جهاز التقليح فوق الصويت بدرجات قوة خم  2011
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  رمي الشهاب. د  36
  ماجستري

  دراسة وبائية و دراسة عوامل اخلطورة الوراثية اللتهاب النسج حول السنية االجتياحي عند طالب املدارس يف املنطقة الشرقية يف سوريا  2011

  دكتوراه  جهاد مخيس. د  37
               2011  

  و شبكة التيتانيوم و البالمسا الغنية بالصفيحاتزيادة أبعاد احلافة السنخية باستخدام الطعوم العظمية 

  جمد حممد خري عثمان.د  38
  دكتوراه         
 2011  

  تقييم التغطية اجلذرية باستخدام الطعوم الضامة ومشتقات القلب املينائي 
  )سريرية  ,خمربية (دراسة 

  ماجستري          تيجان املدموج.د  39
2011  

  االرتكاسي واختبار حتمل الغلوكوزC-لمرض حول السين واختالف مستوى بروتنيدراسة البدانة كعامل خطورة ل

  حممد البوش.د  40
  دكتوراه         
  تقييم أثر املرض والتنضري حول السين على الواصمات املصلية للصحة الوعائية اخلثارية  2011 

  حممد عبد الصمد.د  41
  ماجستري        

2011  
  عي هلالم مادة األليندرونات عند مرضى التهاب النسج حول السنية املزمندراسة تأثري التطبيق املوض

  إبراهيم جبارة.د  42
  ماجستري       
  سيندراسة سريرية لتأثري تدخني النرجيلة كعامل خطورة يف املرض حول ال  2011 

  حممد احلريسي. د  43
  ماجستري 

               2011  
  رية القطر املغروسة مبرحلة جراحية واحدة التقييم السريري للزرعات السنية صغ

ماجستري                    يامن أكرم خطيب. د  44
               2011  

دراسة سريرية ملعاجلة االحنسارات اللثوية املرافقة لنخور جذرية بواسطة الطعوم الضامة اللثوية مع او دون استخدام حشوات عنيفة من 
  ردياالمسنت الزجاجي الشا مادة

  بامسة الشيخ. د 45
  ماجستري 

               2011  
دراسة سريريه لنجاح الزرعات القصرية املعاجلة بالبالزما الغنية بعوامل النمو يف مناطق االرتفاع العظمي احملدود املرافق للمرض حول 

  السين

  1قق العظم منط تقييم النجاح األويل للزرعات السنية عند مرضى تر  ماجستري   وسيم السعدي.د  46

  رنا شريبة . د  47
  ماجستري

  دراسة سريريه مقارنة لتغطية انكشاف مناطق مفترق اجلذور باستخدام الطعوم الضامة و األغشية احلاجزية  2011
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  مرمي قطيط. د  48
  ماجستري

  دراسة سريرية و جرثومية ملعاجلة التهاب النسج حول السنية املزمن غري اجلراحية املدعمة بالصادات احليوية   2012

  ماجستري  لينا بشور. د  49
2012  

  لدى مرضى التصلب العصيدي املصابني بالتهاب النسج حول السنية املزمن 1-دراسة التعدد الشكلي ملورثة االنترلوكني

  بامسة بسو.د  50
  ستريماج

  يف معاجلة التهاب النسج حول السنية املزمن %0.12الفعالية السريرية لإلرواء حتت اللثوي بالكلورهكسدين  2012

  دكتوراه  طارق قاسم. د  51
2012  

حلافة دراسة مقارنة سريرية و نسيجية  بني دور الطعم الضام و الطعم املغاير البشروي غري اخللوي يف اعادة بناء النسج الرخوة آلفات ا
  السنخية 

  حممد باسل اد. د  52
  ماجستري 

  دراسة سريرية ملعاجلة التهاب النسج حول السنية اجلانح املعمم غري اجلراحية املدعمة بالصادات احليوية   2013               

  رنا الرحياوي. د  53
  ماجستري 

           2013  
مي على نتائج املعاجلة حول السنية التقليدية عند املصابني بالتهاب القولون القرحي و داء تقييم تأثري املعاجلة بأضداد العامل املنخر الور

  كرون

  رشا اخلضراء. د  54
  ماجستري 

               2013  
عند مرضى    HbA1cتأثري املعاجلة اجلهازية باألزيترومايسني الداعمة للتقليح و تسوية اجلذور على مستوى اخلضاب الغلوكوزي 

  املصابني بالتهاب النسج حول السنية املزمن 2كري منط الس

  سامي فتوح.د  55
  ماجستري 

               2013  
  عند املرضى السوريني املصابني بالتهاب النسج حول السنية اجلائح و املزمن  6-دراسة التعدد الشكلي ملورثة االنترلوكني 

  ماجستري  حسني سعيد عليق. د  56
               2013  

  عند املرضى السوريني املصابني بالتهاب النسج حول السنية اجلائح1بيتا  –دراسة التعدد الشكلي ملورثات عامل النمو احملول 

  خالد مشهور حيىي حيدره. د  57
  دكتوراه

               2013  
  ية باستخدام ادوات اجلراحة الدقيقةاحلليمة اللثو ىمعاجلة العيوب حتت العظمة بالطعوم العظمية الذاتية وبتقنية احلفاظ عل

  ماجستري   عبد الرمحن اكرم اخلطيب. د  58
               2013  

  دراسة سريرية مقارنة بني الشرحية املفردة واملضاعفة يف احلفاظ على احلليمة اللثوية عند مرضى التهاب النسج حول السنية املزمن

  بدر العبد. د  59
  ماجستري 

  دراسة اثر الضغوط النفسية االمتحانية يف احلالة اللثوية   2013               
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  ماجستري   نبال سلمان. د  60
              2013  

  و) االموكسيللني وامليترونيدازول ( دراسة سريرية معشاة للمقارنة بني تاثي 
   كمعاجلة داعمة للتقليح وتسوية اجلذور يف املعاجلة ) الروكسيترومايسني ( 

  اللتهاب النسج حول السنية املزمنة احملافظ

  ماجستري   ياسر اهلندي. د  61
              2013  

  دراسة مقارنة بني الطعم الضام والبالزما الغنية بعوامل النمو لتعديل النمط احليوي للثة 

  عبد اهللا عواد. د  62
  ماجستري 

            2014  
مو والطعم الذايت مع فوسفات ثالثية الكالسيوم يف رفع اجليب الفكي والزرع السين على مقارنة بني استخدام البالزما الغنية بعوامل الن

  )دراسة سريرية نسيجية شعاعية ( مرحلتني 

  ماجستري   خالد زيد. د  63
            2014  

  حتري  تعبريية بعض وامسات التحول الظهاري املزانشيمي للسرطان شائك اخلاليا يف الرأس و العنق

  دانة مزيان مومو.د  64
  ماجستري 

  التهاب النسج حول السنية املزمن عند األمهات كمشعر خطورة للصحة حول السنية عند أطفاهلن   2014            

  دكتوراه  سارية برغود. د  65
               2014  

وتاثري املعاجلات حول  2ة و االلتهابية ملرضى السكري منطدراسة سريرية و كيميائية حيوية لعالقة املرض حول السين املزمن بضبط احلالة االستقالبي
  السنية يف حتسينها

  سعاد غامن. د  66
  ماجستري 

  تأثري معاجني االسنان احلاوية على الكورهيكسيدين عند مرضى التهاب اللثة املسبب بالليحة اجلرثومية   2011               

  ماجستري   روال كيالين . د  67
            2014  

توزع االجهادات يف الرباط حول السين حتت تأثري قوى خمتلفة الشدة واالجتاه ضمن درجات خمتلفة من امتصاص العظم السنخي 
  ) دراسة خمربية ( املنتهية باستخدام حتليل العناصر 

  سها مدخنة . د  68
  ماجستري 

  )دراسة خمربية ( ة يف العيادات السنية يف مدينة دمشق باستخدام املؤشرات احليوية تقيييم فعالية املعقمات احلرارية اجلافة والرطب  2013               

  ماجستري   ميس جنمة .د  69
2015  

  دراسة سريرية بني اجلراحة التقليدية واجلراحة اهرية ملعاجلة االحنسار اللثوي بالطعم الضام اللثوي 

  حممد مراد طالب. د  70
  ماجستري 

  عند املرضى السوريني املصابني بالتهاب النسج حول السنية اجلائح10-العديدة ملورثة االنترلوكنيدراسة األشكال   2015

  رىب أمحد إبراهيم .د  71
  ماجستري 

2015  
  )دراسة سريريه (السنية  تتأثري الليزر اللني على ثبات الزر عا
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  ريتا ديوب. د  72
  ماجستري 

2015  
دراسة ( باستخدام اهر املاسح االلكتروينضعة للتسوية اجلذرية ذور األسنان اخلاعلى سطوح ج CarisolvTMتقييم تأثريجيل  
  )خمربية وجمهرية 

  ماجستري   أمحد ديب روماين .د  73
2015  

  ثأثري شكل رأس التقليح  فوق الصويت على خشونة تاجذر 
  )دراسة خمربية(

  عز الدين حممد السراقيب . د  74
  ماجستري 

  )خمربيهدراسة (  ح دعامات التيتانوم للزرعات السنية بعد معاملتها بطرائق تقليح خمتلفةتقييم خشونة سط  2015

  ماجستري   عبري األسدي.د  75
2015  

  )دراسة سريرية خمربية(األوكسجيين يف املرض حول السين  –تقييم اجلهد النتروجيين 

  حيدر بركات . د  76
  ماجستري 

  -دمشق وطرطوس–نطقتني جغرافيتني انتشار أمناط اللثة احليوية يف م  2016

  خالد اخلطيب.د  77
  ماجستري 

2016  
  ودراسة حساسياا للمطهرات .عزل سالالت العصيات الزرقاء من سطوح ومياه وحدات العيادات السنية يف دمشق 

  معتز عبد الرقيب القرشي   78
  ماجستري 

  قند مرضى الشلل الدماغي واشقائهم املراجعني لكلية طب االسنان يف جامعة دمشتقييم حالة النسج حول السنية ع                       2016

  مي املالح  79
  ماجستري     

2016  
جتربة مضبوطة (                 تقييم فعالية الليزر منخفض االستطاعة يف تدبري االمل الرباطي املرافق لتطبيق مطاط الفصل التقوميي 

  )معشاة 

  ماجستري    ةدفادي يوسف بشار  80
           2017  

 مقارنة بالتتراسيكلني احلمضيMTADدراسة خمربية لتقييم فعالية تكييف سطح اجلذر باستخدام مادة 

  دربيع أديب العرقان   81
  ماجستري 

         2017  
  )جتربة سريرة معشاة ثالثية التعمية متصالبة(تقييم فعالية مضامض العسل على الفلورا اللعابية 

  ماجستري   د طارق دالل  82
         2017  

  دور محض اهليالورنيك يف اعادة بناء احللمية بني السنية يف املنطقة التجميلية 

  د بشرى خري بك  83
  ماجستري 

  نية عالقة املعاجلة التقوميية الثابتة الزدحام االسنان االمامية السفلية بالنمط احليوي اللثوي واملشعرات حول الس  2017         
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  فراس حتاحت. د  84
  ماجستري 

  تأثري الرتوح الداخلي على احلالة اللثوية  2017         

  ماجستري   جوين جنمة. د  85
         2017  

دور املرض حول السين املزمن يف ظهور اعراض االنيميا عند املرضى املصابني ودور املعاجلة التقليدية احملافظة يف التخفيف من تلك 
  االعراض

  عبد السالم الغزاوي. د  86
  ماجستري 

  دراسة سريرية مقارنة بني قطع اللثة بواسطة سنبلة السرياميك و قطع اللثة التقليدي يف معاجلة الضخامات اللثوية االلتهابية  2017         

  ماجستري   حممد عبد الرزاق. د  87
         2017  

  يلني من بيئة العيادات السنية كلية طب االسنان جامعة دمشقعزل املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميتس

  مهند امللقي. د  88
  ماجستري 

  تقييم تأثري طرائق تقليح خمتلفة على تيجان خزف ثنائي سيليكات الليثيوم  2017         

  ندى الورغي. د  89
  ماجستري 

         2017  
وريت الصوديوم باملقارنة مع رباعي كلور االمونيوم على القائمني بالتطهري يف دراسة االثار التحسسية للمطهرات احلاوية على هيبوكل

  الوحدات السنية  
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