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 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 ماجستري سامي االدرنلي .د 1
 تقييم فعالية االلببندرونات موضعيا يف إنقاص امتصاص العظم السنخي بعد القلع 9002

 دكتوراه عبد الوهاب الديلمي .د 9
 تأثري مادة السيليكون املعدل يف العالج اجلراحي اللتصاق املفصل الفكي الصدغي  9002

 ماجستري نبيلة قباين .د 3
 رنة بني املوجودات الشعاعية و التنظريية يف آفات اجليب الفكيدراسة مقا 9002

 الياسنيالعرسان باسم  .د 4
 ماجستري

 التقييم األويل لنتائج إصالح األنف الثانوي عند مرضى شق الشفة 9002

 رفاه املوصلي .د 5
 ماجستري

9002 
تقييم التغريات القحفية الوجهية بعد التوسع اجلراحي السريع للفك العلوي باستخدام 

 التصوير املقطعي 

 حكم اجلراح .د 6
 ماجستري

9002 
 األمللتأثري كل من الليزر اللني و املعاجلة الدوائية التقليدية على الوذمة و دراسة مقارنة 

 الثالثة لألرحاءو حتدد فتحة الفم التالية للقلع اجلراحي 

 دكتوراه حيىي اهلادي .د 7
9002 

العلوي بواسطة القطع العظمي األمامي و التوسيع التقوميي اجلراحي السريع للفك 
 اجلانيب و اخللفي عند البالغني 

 ماجستري  عامر قنباز .د 2
9002 

يف منع تشكل الندبة املعيبة عند مرضى  MEDIGELZدراسة مدى تأثري مادة 
 اجلراحات الوجهية الفكية 

 ماجستري غسان شعث .د 2
9002 

دراسة نسيجية شعاعيه للتغريات املرضية احلاصلة يف اجربة االرحاء الثالثة السفلية 
 املنطمرة كليا

 ماجستري غادة البريقدار .د 10
 دراسة اختالطات القلع اجلراحي لألرحاء الثالثة السفلية 9002

 ماجستري ندى الوين .د 11
 

دراسة سريريه و شعاعيه لتقييم احلاجة للتثبيت بني الفكي بعد التثبيت الصلب لكسور 
 الفك السفلي

 ماجستري حممد حيمود .د 19
9002 

تأثري استخدام الطعوم العظمية الذاتية على ترميم العظم يف عمليات استئصال 
 األكياس اجلذرية املتوسطة

 ماجستري  حممد وهيب .د 13
 بالمسا الفنية بالصفيحات على حنو العظم يف طعوم اجليب الفكيتأثري ال 9002

 دكتوراه عبد الرمحن الروسان .د 14
 مقارنة سريريه و خمربيه نسيجية بني اجلراحة الفموية التقليدية و اجلراحية الليزرية 9002

 استخدام الديكلون موضعيا يف التخفيف من األمل و الوذمة التاليني للعمل اجلراحي   ماجستري حممد ماهر الكمشة .د 15

 دكتوراه عجوةأبو طارق  .د 16
9002 

راسة جدوى استخدام الصفائح املمتصة يف تثبيت كسور الفك السفلي باملقارنة مع د
 صفائح التيتانيوم العادية

 دكتوراه القاسم العباس .د 17
9002 

معاجلة استخدام جهاز التشكل العظمي بالشد خارج الفموي ذو االستناد الوجين يف 
 ضمور الفك العلوي

 ماجستري  جول الياس .د 12
9010 

دراسة اآلثار املسكنة املوضعية لتطبيق الرتامادول موضعيا بعد القلع اجلراحي لألرحاء 
 الثالثة املنطمرة
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 حسام جنوم .د 12
 ماجستري

9010 
زيادة ارتفاع احلافة السنخية الستقبال الزرعات السنية عن طريق التشكيل العظمي 

 بالتبعيد 

 ماجستري  وسيم سليمان .د 90
9010 

 لصفيحات يف شفاء اجلروح بعد القلعدراسة مقارنة لتأثري البالزما الغنية با

 دكتوراه غسان بسيط .د 91
9010 

دراسة مقارنة بني املدخل السنخي و املدخل اجلانيب لرفع اجليب الفكي باستخدام 
 الطعوم العظمية املختلطة 

تقييم فعالية حقن ذيفان البوتولنيوم يف العضلة اجلناحية الوحشية لعالج الفرقعة  ماجستري سبيع حجازي .د 99
 املفصلية و االنزياح األمامي للقرص املفصلي  

 ماجستري  د. هال قطان 93
9010 

سة سريرية لتقييم الزرعات السنية القصرية يف مناطق الدرد اخللفي للفك السفلي درا
 املمتص بشدة 

 ماجستري  د . مازن محود 94
 دراسة مقارنة بني التحميل الفوري و التحميل املتأخر للزرعات السنية  9010

 أثر املثبتة داخل األنفية على نتائج اإلصالح األويل لشقوق أحادية اجلانب  ماجستري  د. سامرغرة 95

 د.مازن املغريب 96
 ماجستري

9010 
د من تشكل اجليوب الوحشية التالية لقلع األرحاء الثالثة الذاتية يف احل  متأثري الطعو 

 السفلية املنطمرة

 ماجستري د. عبد الكرمي املعراوي 97
9007 

 دراسة سريرية مقارنة بني فعالية الطرق اجلراحية املختلفة يف تطويل احلنك 

 ماجستري  البقاعي أديبد.  92
9011 

دراسة سريرية و شعاعيه لتدبالت النسج الرخوة يف الوجه بعد عمليات تصنيع الذقن 
 باستخدام الطعوم السيليكونية الصلبة مع الزمن 

 ماجستري                            د. فادي الشيخ امحد 92
                9011      

التقييم السريري و الشعاعي للطريقة الداخلية يف رفع اجليب الفكي باستخدام طعوم 
 عظمية خمتلفة عند وضع الزرعات السنية

 دكتوراه د. باسل كشكول 30
  9011 

زيادة ارتفاع العظم السنخي اجلزئي وفق أسلوب التطعيم بطريقة شطر العظم املتزامن 
 مع الزرع السين

31 
 ماجستري د. منهل حزوري 

 ئة املستعملة يف معاجلة التجاعيد و الشيخوخة املبكرة للوجهمقارنة سريرية بني املواد املال 9011

 دراسة سريرية وشعاعية لزرعات الزركونيوم السنية فورية التحميل   د. عامر قنباز 39

 د. هشام دويدري 33
 ماجستري          

                9011 
دراسة  –فعالية جهاز البيزو اجلراحي يف التقليل من اختالطات رفع اجليب الفكي 

 سريرية مقارنة مع الطريقة التقليدية  

  دكتوراه     د.مجيل حممد حلمي 34
                9011 

 معاجلة االكليلس الكبرية يف الفك السفلي باستخدام الطعوم العظمية الصنعية 

 دكتوراه           د. مهند حجازي 35
                9011  

تطعيم الشق السنخي عند مرضى  دراسة سريرية ونسيجية لبعض الطرق املستخدمة يف
 شق الشفة وحلنك 

 دكتوراه د. مسري عزو 36
                9011 

دراسة مقارنة لشفاء االنفتاح اجلييب الفموي باستخدام الغشاء املوجه غري املمتص 
 والشرحية التقليدية 

  د. حسني بيضون 37
 ماجستري  

9011 
دراسة جناح الغرسات السنية املغروسة يف املنطقة األمامية  من الفك العلوي بعد 

 تطعيمها بطعم عظمي مأخوذ من الذقن 
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  ازرد. باسل ع 32
 ماجستري

9019 
تأثري املسافة بني الزرعات ذات العنق املزود حبلزنة دقيقة  على درجة امتصاص قمة 

 النتوء السنخي بينها

 ماجستري  دارين ملحم القزقد.  32
                9019 

 ل املغناطيسي على شفاء العيوب العظمية عند االرانبالتقييم النسيجي لتاثري احلق

 ماجستري   د. ميار نوفل 40
                9019 

تقييم اسخدام الليفني الغين بالصفيحات يف الشفاء العظمي بعد القلع اجلراحي الثالثة 
 ة شعاعيةدراس -السفلية املنطمرة

41 
 دكتوراه  د. اياد سنيور 

 استخدام الفربين الغين بالصفيحات كمادة تطعيم يف عملية رفع اجليب الفكي  9019

49 
 دكتوراه  ملعراويد. عبد الكرمي ا 

9019 
دراسة مقارنة بني تقنية تكوين العظم بالشد وتقنية فلع العظم يف زيادة عرض االرتفاع 

 السنخي الضامر
 فموي مقارنة بني احلواف اجلراحية والنسيجية للسرطان شائك اخلاليا ال  د. نبيلة قباين 43

 د. حممد وسام احلليب 44
 ماجستري 

                9019 
استخدام الشرائح اللسانية ذات القاعدة  األمامية  يف إغالق النواسري األنفية الفموية 

 نكيف منطقة الثقبة القاطعة التالية لإلصالح األويل لقبة احل

 د. حممد فريد موقع 45
 دكتوراه

9019 
املقارنة بني االستناد العظمي و االستناد السين يف تقييم فعالية القطع العظمي ليفورت 

I مع شطر الدرز احلنكي األوسط يف توسيع الفك العلوي السريع 

 ماجستري  د. حممد وسيم اللحام 46
                9019 

املكيفة للنسج يف سرعة تندب وشفاء   VISCO –GEIدراسة تأثري استخدام ال
 النسج بعد االستئصال العظمي يف الفك العلوي 

 دكتوراه  د.مريال عودة 47
9019 

التصحيح اجلراحي لربوز الفك السفلي بواسطة القطع العظمي العمودي للرأد مقارنة 
 بالقطع العظمي السهمي للرأد

 ماجستري  د. سامر شرف 42
 تقييم تقنية فلق العظم على مراحل لوضع الزرعات السنية يف الفك السفلي  9019                

 ماجستري  د. نسرين خانكان 42
                9013 

معاجلة الشقوق السنخية الواسعة بواسطة التشكل العظمي األفقي املوجه بواسطة الشد 
 لتدرجييا

 دكتوراه املقداد د. حممد جاد اهلل 50
9013 

دراسة أثر إضافة البالزما الغنية بالصفيحات على جناح زراعة األسنان عند مرضى 
 الصنف الثاين –السكري 

 ماجستري   د. حممد الغميان 51
                9013 

سيانوأكريالت( و اخلياطة اجلراحية التقليدية -9-مقارنة بني الصق النسج )أوستيل 
 إلغالق اجللد يف جراحة الرأس و العنق 

 ماجستري  باويد. جلني اجل 59
 تقييم سريري و شعاعي للزرع الفوري يف اسناخ  األسنان املؤوفة 9013                

 دكتوراه د. أمحد ارنب 53
9013 

ناطق السنية يف العظم السنخي السليم باملقارنة مع امل تدراسة مقارنة لنجاح الزرعا 
 املطعمة بطعوم عظمية حرقفية

 ماجستري   د. ماجد فرج 54
                9013 

محض اهليالورونيك بعد الغسل يف تدبري االضطرابات الداخلية للمفصل  تقييم فعالية
 الفكي الصدغي  

  د. حممد حيمود 55
 ماجستري 

 تقييم فعالية براغي التثبيت بني الفكي يف معاجلة كسور الفك السفلي  9013                

 د. علي عبود 56
 ماجستري 

                9013 
راعات السنية القصرية كبديل عن رفع اجليب الفكي يف مناطق الدرد استخدام الز 

 اخللفي للفك العلوي الضامر 
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 د. هال قطان 57
 دكتوراه

9013 
تأثري استخدام الفيربين مع الطعوم العظمية الصنعية على الرتميم العظمي يف العيوب 

 ية ) األكياس(العظم
52 
 

 دكتوراه  سامي االدرنلي .د
9013 

دراسة تاثري األليندرونات موضعيا على جناح رفع اجليب الفكي يف حاالت االصابة 
 برتقق العظام املعاجل أو غري املعاجل باأليندرونات

 ماجستري   د. سامر عيسى 52
                9013 

دراسة شعاعية للتشكل العظمي حول الزرعات السنية املوضوعة يف تقنية املرحلة 
 الواحدة لرفع اجليب الفكي بالطريق اخلارجي دون مواد تطعيم

 ماجستري  د. عماد خضراء 60
                9013 

تقييم الغرسات املمالة والعامودية يف تقنية الكل فوق أربعة للتعويض عن الدرد الكامل 
 يف الفك السفلي ) دراسة مقارنة سريرية وشعاعية (

 ماجستري  دي يازجيد. شا 61
                9013 

التغريات اهليكلية والسنية السنخية النامجة عن توسيع الفك العلوي املساعد جراحيا باستخدام 
 ية وشعاعية مقارنة (القطع القشري الدهليزي مع القطع احلنكي املضاعف ) دراسة سرير 

 ماجستري  د. حممود موصللي 69
                9013 

تقييم جناح الطعوم العظمية غري الذاتية املستخدمة بتقنية الساندويش لزيادة البعد 
 العمودي للمنطقة اخللفية الضامرة للفك السفلي 

 دكتوراه د. جول الياس 63
 تقييم طريقة البالون يف رفع اجليب الفكي ) سريريا و شعاعيا ( 9014

 ماجستري  د. جورج جنار 64
                9014 

فعالية الزرعات القاعدية ذات املدخل اجلانيب يف املناطق اخللفية من الفك السفلي 
 االمتصاص العظمي الشديد  ذات

  د. سامر غرة 65
 

 دكتوراه
 التصحيح األويل للتشوه األنفي لدى مرضى شقوق الشفة أحادية اجلانب   9014

 ري ماجست د. كامل توما 66
                9014 

تقييم تقنية اهليدروديناميك يف رفع قاع اجليب الفكي الداخلي مبرحلة واحدة بوساطة 
 فوق الصوتية اجلراحي جهاز األمواج

  د. نسرين يوسف 67
 ماجستري 

                9014 
 جهاز الشد العظمي داخل الفموي يف معاجلة تراجع الفك العلويتقييم فعالية 

 ) دراسة سريرية وشعاعية ( 

 د. رواد الغزي 62
 ماجستري 

            9015 
خدام دراسة تأثري القوى اخلارجية الراضة يف آلية وتوضعات كسور الفك السفلي باست

 تقنية حتليل العناصر املنتهية ) دراسة خمربية (

 ماجستري  د. جول قسيس 62
                9015 

فعالية استخدام االبر الصينينة يف تسكني االمل التايل للقلع اجلراحي لالرحاء الثالثة 
 املنطمرة 

 ماجستري  مد عالء الزيند. حم 70
            9015 

تقييم تقنية ختم السنخ بعد القلع باستخدام الطعوم الذاتية املركبة ) العظمية الضامة( 
 شعاعية -حتضريات للزرع السين دراسة سريرية 

 دكتوراه د. باسم العرسان الياسني  71
            9014 

 –الشفوي الثاثنوي عند مرضى سقوق الشفة التقييم االويل لنتائج االصالح االنفي 
 دراسة سريرية

 ماجستري   د. صفية البغا 79
         9015 

مقارنة بني عدة تقنيات لتثبت القطع السهمي للرأد باستخدام حتليل العناصر املنتهية 
 ثالثي االبعاد 

 ماجستري  د. أمحد حممود ضمريية 73
        9015 

يف التخفيف من العواقب التالية للقلع  Piezosurgeryتقييم فعالية جهاز 
 اجلراحي لالرحاء الثالثة السفلية املنطمرة باملقارنة مع االدوات الدوارة

د. حممد بالل حممد طاهر  74
 امساعيل

 ماجستري 
            9015 

دراسة دقة وضع الغرسات السنية باستخدام الصفائح اجلراحية املوجهة عن طريق 
 ملقطعي ذو احلزمة املخروطيه ) دراسة سريرية ( التصوير ا
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 د. صفوان ماجد موسى 75
 ماجستري 

        9015 
تقييم فعالية الليفني الغين بالصفيحات يف الرتميم العظمي التايل للقلع عند مرضى 

 السكري ) دراسة سريرية شعاعية (

 دكتوراه د.سريين علي ابو عطا  76
            

وجتريبية لتقييم فعالية محض اهليالورونيك املطبق موضعيا يف الشفاء  دراسة سريرية
 العظمي التايل للقلع السين 

 ماجستري  د. خالد العيناوي 77
         9016 

مقارنة التاثريات العالجيه قصرية االمد بني مبعدين مستخدمني يف ارجاع االنياب 
 السين العلوية بطريقة التشكل العظمي بالتبعيد السنخي 

 ماجستري  د. حممد بوشي  72
 حتري التلوث اجلرثومي النواع خمتلفة من اخليوط اجلراحية بعد اجلراحة داخل الفموية  9016           

 ماجستري  د. فادي خمول 72
          

املعدلة يف تسريع املعاجلة التقوميية حلاالت  Piezocisionفعالية اجلراحة وفق تقنية 
 لسين عند البالغني ) دراسة سريرية وشعاعية مقارنة(االزدحام ا

د. حممد يامن امين  20
 الشرجبي املزيك

 ماجستري 
           9016 

حتليل ميكانيك حيوي لكسور زاوية الفك السفلي وتقنيات تثبيتها باستخدام طريقة 
 العناصر املنتهية 

 ماجستري  د. امحد عبود 21
 شعاعية ( – للرحى الثالثة وزرعها مكان الرحى االو ى ) دراسة سريرية النقل الذايت 9015           

 ماجستري  د. ايهم فندي ابو دقة 29
 تاثري مناذج التحضري السين يف مقاومة الوجه االطباقي اخلزيف الزجاجي ) دراسة خمربية ( 9016              

 ماجستري  د. علي امحد سيالن 23
            9016 

فعالية الالصق النسيجي يف اغالق الشقوق اجلراحية بعد القلع اجلراحي لالرحاء  تقييم
 الثالثة املنطمرة مقارنة مع اخلياطة

 ماجستري  د. رمحة غنيمة  24
           9016 

فعالية احلفاظ على السنخ بعد القلع باستخدام الطعم العظمي السين ذايت املنشأ 
 دراسة سريرية وشعاعية

 مد الدين علي عمامد.حم 25
 ماجستري 

              9017 
تقييم توزع االجتهادات على العظم احمليط بالزعات وفق تقنية الكل فوق اربعة يف 

 الفك السفلي بطريقة حتليل العناصر املنتهية ثالثي االبعاد

 د. عبري سيدا  26
 ماجستري 

             9017 
يربين الغين بالصفيحات مع الطعوم العظمية ) بيتا تقييم مشاركة العوامل الذاتية ) الف

 تري كالسيوم فوسفات ( يف حتسني انذار املعاجلة اجلراحية لالفات الذروية 

 ماجستري  د.عصمت تركي النجار 27
          9017 

دراسة مقارنة لربوتوككوالت دوائية متعددة للسيطرة على العواقب التالية للقلع اجلراحي 
 ثالثة السفلية املنطمرة لالرحاء ال

 ماجستري  د. فراس امحد سليمان 22
            9017 

تقييم تاثري قلع االسنان حتت التخدير املوضعي مع وبدون املقبض الوعائي على 
 9مستويات السكر يف االدم عند مرضى السكري منط 

 ماجستري     حممد الغزاوي د.  22
              9016              

دراسة سريرية مقارنة بني طريقة األمواج وطريقة الشرحية املزاحة داخليا يف االصالح 
 الثانوي لشقوق الشفة آحادية اجلانب 

 ماجستري     لؤي عمر حجازي د.  20
              9016              

دراسة مقارنة لعدة طرق يف تثبيت كسور عنق لقمة الفك السفلي باستخدام حتليل 
 اصر املنتهيةالعن

 ماجستري     يعرب غامند.  21
              9016              

دراسة تأثري االعطاء الوقائي للصادات يف مستوى جترمث الدم بعد عمليات جراحة الفم 
 الصغرى 

 د. امحد البزم  29
 ماجستري    

              9016              
العظمي باجلراحة التقليدية و اجلراحة باالمواج دراسة نسيجية مناعية مقارنة للقطع 

( وعلى اخلاليا HSP70العظمى) 70فوق الصوتية عىب بروتني الصدمة احلرارية 
 العظمية
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23 
سيد مصطفى عفوري د.

 يزدي
 ماجستري    

 جهية املعيبة تقييم فعالية الوخز اجملهري اآليل يف معاجلة الندبات الضمورية الو               9016              

 دكتوراه د. نسرين خانكان 24
9017 

استخدام الطعوم الذقنية وطعوم الرأد لزيادة عرض الناتئ السنخي يف الفك السفلي 
 بواسطة شطر العظم

 ماجستري     د. رشوان خليل  25
              9016              

من يف التقليل  دراسة مقارنة بني جهاز البيزو سريجريي و االدوات الدوارة
 االختالطات التتالية لقطع الذروة يف االماكن املعقدة تشرحييا 

 ماجستري     د. زياد القاضي 26
              9012              

دراسة سريريه لتقييم فعالية مادة العكرب يف الوقاية من التهاب السنخ بعد القلع السين 
 ملريض القلع املتعدد

 


