
 األطفالطب أسنان قسم 

 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 ماجستري د. دلع احلكيم 1
9002 

كاختبار للفعالية النخرية و حتري القيمة التبؤية هلا على   Cariostatتقييم مادة ال 
 األسنان املؤقتة

 ماجستري د. خالد ناطور 9   
9002 

مقارنة بني فعالية التفريش اآليل و التفريش اليدوي عند أطفال أصحاء و أطفال مصابني 
 بتناذر داوون

املعرفة بالفلور كعامل وقاية من النخر السين و استخدامه بني أطباء األسنان و  ماجستري د. يامن بارة 3
  لاختصاصي طب األطفا

باستخدام امليدازوالم مقارنة مع الرتكني  لتقومي فعالية الرتكني العضلي عند األطفا دكتوراه د. خالد قبش 4
 موي و األنفي مع وبدون أكسيد النايرتوسالف

 د. حممد امني اهلنداوي 5
 ماجستري

9002 
سنوات يف املنطقة الشرقية يف  8-6انتشار النخر السين يف أسنان أطفال الدارس بعمر 

 اجلمهورية العربية السورية 

 د. ملى دندي 6
 ماجستري

9002 
دراسة العالقة بني خشونة السطوح السنية احملضرة و شدة االرتباط يف األسنان املؤقتة 

 باستعمال سنابل متدرجة اخلشونة و نوعني من املواد الرابطة

 ماجستري . انس الفقريد 2
9008 

دراسة مقارنة بني ماءات الكالسيوم و هيبوكلوريد الصوديوم وشعاع ليزر يف املعاجلة اللبية 
 املؤقتة العفنة عند األطفال   ND:YAGعلى األسنان 

 تريماجس . انسام األفنديد 8
9002 

 تقييم دقة حمدد الذروة االلكرتوين يف األسنان املؤقتة 

 دكتوراه د. جىن السامل 2
9002 

دراسة ثبات املادة السادة للوهاد و امليازيب وفاعليتها بعد تكييف ميناء األسنان الدائمة 
 واملؤقتة بطرق خمتلفة 

 ماجستري  د. روضة كحلوس 10
 تأثري نوع احلشوة القاعدية على جناح معاجلة االرحاء املؤقتة مبتورة اللب  9002

 ماجستري د.هال اإلدليب 11
9002 

انتشار العادات الفموية السيئة عند األطفال مبدينة دمشق و تأثري مص اإلصبع  دراسة
 على اإلطباق 

 دكتوراه د. رنا الطيار 19
9002 

دراسة مقارنة لبعض أساليب إزالة النخور العاجية يف حتضري حفر الصنف األول عند 
 ل األطفا

 ماجستري د. النا اخلرده جي 13
9002 

و  دمقارنة سريريه بني استخدام األوزون و تطبيق املادة السادة يف الوقاية من خنور الوها
 امليازيب يف االرحاء األوىل الدائمة 

 ماجستري د. عالء الدين االسطواين 14
  % 32دراسة خمربيه ملعرفة زمن التخريش املثايل مليناء األسنان املؤقتة حبمض الفوسفور  9010

 ماجستري  د. إقبال العيسى علم 15
 يف كشف خنور األسنان املؤقتة   DIAGNOdentتقييم فعالية جهاز  9010

 د. غالية بليش 16
 دكتوراه

 دراسة سريريه خمربيه لتأثري األوزون على خنور الوهاد و امليازيب لألرحاء األوىل الدائمة 9010

  د.حممد الشلق 12
 دكتوراه

9010 
فعالية املداواة الرتميمية الالرضية كطريقة عالجية ووقائية عند املصابني بالتخلف العقلي 

 و الشلل الدماغي و التوحد 
دراسة تأثري زمن التخريش احلمضي حبمض الفوسفور على شدة ارتباط الراتنج املركب  ماجستري د. جنيب املدين 18
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 مع عاج األسنان املؤقتة 9011

 ماجستري  د. مصطفى الطحان 12
9010 

قو  باجلزيئات اخلزفية و الراتنج دراسة التسرب احلفايف حول ترميمات الراتنج املركب امل
 الركب اهلجيين التقليدي يف حفر الصنف الثاين على األرحاء املؤقتة

 ماجستري  د. معتز تكرييت 90
9010 

عند األطفال دراسة تأثري الصحة الفموية على نوعية احلياة و املظاهر الفموية السنية 
 املصابني بالتالسيميا يف مدينة دمشق 

 دكتوراه  د. ملى دندي 91
9010 

دراسة سريرية و خمربية ملقارنة الكمبوزت اهلجني مع الكمبوزت ذي اجلزئيات اخلزفية و 
 م األسنان املؤقتة مقارنة نوعني من أنظمة الربط العاجي يف ترمي

99 
 ماجستري  د. شآم سعيد 

9010 
دراسة تغيري درجة محوضة اللوحية السنية بعدة تناول بعض املشروبات الغازية و غري 

 الغازية عند األطفال 
93 
 ماجستري  د. ايناس اجلغصي 

9010 
دراسة األمناط و العادات الغذائية و عالقتها بالصحة الفموية عند أطفال املدارس 

 االبتدائية يف مدينة دمشق

 عمار املصري د. 94
 ماجستري

9010 
 لى جناح برت اللب يف االرحاء الثانية السفلية املؤقتةتأثري الرتميم النهائي ع

 

 . حممد خليل زبادد 95
 ماجستري

9011 
دراسة سريرية لتحري ثبات و فعالية املادة السادة الزجاجية الشاردية على األرحاء 

 الدائمة غري املكتملة البزوغ

 ماجستري  د.عاصم اسبينايت 96
             9011 

املظاهر الفموية والصحة الفموية لألطفال املصابني باألمراض القلبية يف مشايف مدينة 
 دمشق

 دكتوراه       ادي عزاويد.ش 92
 9011 

تقييم حالة الدوران الدموي الليب يف األسنان املؤقتة والدائمة الفتية بقياس نسبة 
 األكسجة 

 ماجستري  د.رانية اجلغامي 98
 يناء عند أطفال مدارس مدينة دمشق والعوامل املسببةدراسة سريريه لتحري عيوب امل   9011               

 ماجستري د.بنان رياض العلوش 92
 دراسة تشرحيية،وصفية لألقنية اجلذرية وقاع احلجرة اللبية يف األرحاء املؤقتة 9011               

 ماجستري  د.هالة احلسني 30
9019 

يف جناح برت لب  (  Nd:Yagالنواقل و شعاع ليزر ) أنصافدراسة فعالية شعاع ليزر 
 مادة  الفورموكريزول  ةاالرحاء املؤقتة باملقارن

 ماجستري  ند محزةد. بل 31
9019 

دراسة سريرية و شعاعية مقارنة لثالث مواد مستخدمة يف حشو االقنية اجلذرية لألسنان 
 املؤقتة 

 ماجستري  رانيا االمحرد.  39
9019 

ة اخلراجات السنخية السنية عند تقييم فعالية بعض الصادات احليوية املستخدمة يف معاجل
  األطفال 

 ماجستري  د. رهف دك الباب 33
9019 

دراسة بعض العوامل االمراضية ، وأثر الصحة الفموية على نوعية احلياة لد  األطفال 
 املصابني بشق الشفة و قبة احلنك 

 ماجستري  د. رمي الفارس 34
               9019 

على ارتفاع  LEDتأثري التصليب الضوئي باستخدام جهاز التصليب ثنائي األقطاب 
 دراسة خمربيه مقارنة على األسنان املؤقتة والدائمة  –درجة حرارة العاج 

 رنا حممد نادر سعدد.  35
 ماجستري 
               9013 

دراسة مقارنة لشدة ارتباط املادة الرابطة ذاتية التخريش مع املادة الرابطة التقليدية على 
 ميناء األسنان املؤقتة والدائمة مع وبدون حتضري امليناء ) دراسة خمربية (

  د. زينة اسطفان 36
 ماجستري 
               9013 

و   Heliosealتقيم التسرب احلفايف و االنسيابية و الثبات لكل من ماديت ال 
 كمادة سادة الصقة على األسنان الدائمة    Tetric EvoFlwال

تأثري هيبوكلورايت الصوديوم على التسرب احلفايف حلشوات الراتنج املركب يف األسنان  ماجستري   د. نبيه اخلوري 32
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9013 

 املؤقتة 

 ماجستري  د. حممد البيطار 38
               9013 

( وبعض مشعرات الصحة الفموية عند أطفال  BMIالعالقة بني مشعر كتلة اجلسم )
 سنوات 7-8مدينة دمشق بعمر 

 ماجستري  د. ماهر عبد اهلل 32
               9013 

ثريها على نوعية حياة األطفال ما قبل املدرسة يف رياض انتشار خنور الطفولة املبكرة و تأ
 مدينة دمشق

 ماجستري      نور حسام تالويد.  40
 سنة 15 -13العالقة بني تدخني واحلالة الصحية الفموية لد  املراهقني بعمر  9014               

 دكتوراه . عالء الدين االسطوايند 41
               9014 

دراسة جرثومية وسريريه شعاعيه لفعالية احلشوات القنوية املضادة لإلنتان يف سياق 
 احلية وغري احلية  ةاملعاجلة اللبية لالرحاء املؤقت

 دكتوراه د. هال االدليب 49
               9014 

دراسة سريريه خمربيه لشدة االرتباط مع العاج يف ترميمات الكمبوزت على األسنان املؤقتة 
 باستخدام ثالثة أنظمة ربط عاجي بطريقيت تصليب ضوئي خمتلفتني 

 ماجستري      كارولني جلحومد.   43
               9014 

دراسة مقارنة للتصوير الشعاعي الرقمي مع التصوير الشعاعي التقليدي يف تشخيص 
 النخور السنية املالصقة لد  األطفال

 ماجستري      د. أمحد شفا عمري 44
               9014 

تأثري بعض احلشوات القاعدية على جناح برت اللب بكربيتات احلديدي على األرحاء 
 املؤقتة

 ماجستري  د. سالف محيد 45
 لسنية والتغريات اللعابية عند االطفال املصابني بالربوالنخور ا 9014               

 ماجستري  املنقل  شذاد.  46
          9016 

 للعاب عند األطفال PHثأثري بعض األطعمة اخلفيفة يف 
 ) دراسة سريرية خمربية (                

 شا احلاجي بكر ر  . د 42
 ماجستري    
              9015              

دراسة مقارنة لفعالية االستخدام الوقائي للباراسيتامول وااليبوبروفني فمويا يف ختفيف 
 األمل خالل وبعد قلع األرحاء املؤقتة 

 شأم هيثم سعيد . د  48
 دكتوراه    

             9016 
اللوحية السنية بعد تناول الشرابات املسكنة األكثر  PHية يف تأثري بعض التدابري الوقائ
 استخداما عند األطفال

 ماجستري      رفاه هناد عساف  .  د 42
             9015 

ثأثري تطبيق الراتنج املركب السيال حتت احلشوات الراتنجية على مقدار التسرب احلفايف 
 يف األرحاء املؤقتة والضواحك

 ماجستري         مسلماينوليد  .د 50
             9015      

 تقييم جناح برت اللب باالمسنت البورتالندي على األرحاء املؤقتة

 ماجستري        هادية طرابلسي . د  51
           9015 

(يف التخفيف من %90(مقارنة مع جل البنزوكائني )%94تقييم فعالية حملول السكروز)
 ر املوضعي ألسنان األطفال أمل وخز ابرة التخدي

 ماجستري    حممد غيث قبالوي . د  59
          9015 

دراسة أثر ترميم التهدم احلفايف لألرحاء املؤقتة املنخورة يف فعالية املضغ وقو  العض 
 سنوات 2-8لد  األطفال بعمر 

 ماجستري    عيسى علي الشاعر. د  53
          9015 

حترير الفلور من بعض املواد املرممة بعد التطبيق املوضعي للهالم دراسة خمربية لتقييم 
 الفلوري

 ماجستري    رفاه الفشتكي  . د 54
        9016 

حتري فعالية بعض املنتجات الوطنية احلاوية على الفلورايد كمؤشر للوقاية من النخر 
 السين عند األطفال 

 دكتوراه  د أنسام شفيق األفندي  55
               9015 

تقييم فعالية مادة العكرب يف التغطية اللبية املباشرة وبرت اللب يف األسنان املؤقتة والدائمة 
 الفتية 
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 د أوج رشيد محادية  56
 ماجستري   

          9016 
تقييم فعالية الرتكني االستنشاقي بالسيفوفلوران مقارنة مع أكسيد النيرتوز يف تدبري 

 لع السيناألطفال أثناء الق

 دكتوراه  د رهف دك الباب  52
          9016 

تقييم فعالية الطرائق غري الدوائية يف ختفيف أمل حقن التخدير املوضعي الفموي وحتري 
 دقة مقاييس تقييم األمل لد  أطفال اجملتمع السوري

 ماجستري  د هبة مسيح الشرجبي  58
         9016 

ين ضمن معجون األسنان على تراكم اللوحية السنية عند تأثري الفلورايد والكلورهكسيد
 األطفال 

 ماجستري  د لبىن الكراد  52
           9015 

–دراسة سريرية لتحري تأثري بعض املركبات احلاوية على مركب )كازين ببتيد الفوسفات 
 فوسفات الكالسيوم الالشكلية (على عملية اعادة التمعدن عند األطفال

 ماجستري    حممد املاردييند هيثم  60
          9016 

فعالية التطبيق املوضعي للكلورهيكسيدين والعكرب يف الوقاية من االختالطات التالية لقلع 
 األرحاء الؤقتة العفنة )دراسة مقارنة (

 ماجستري     ريا حممد أمني املنجد د.  61
              9016              

 ملرافقة لرضوض الوجه والفكني عند األطفال رضوض الفم واألسنان ا
 )دراسة ميدانية سريرية يف مشفى دمشق (         

 دكتوراه  حممد ثليجان د.  69
             9016 

دراسة سريرية مقارنة لبعض أنظمة تركني مستخدمة يف تدبري األطفال غري املتعاونني أثناء 
 سنوات 3-6املعاجلة السنية بعمر 

 ماجستري  د حممد كيزاويد أمح 63
    9012 

على التسرب احلفايف للمادة السادة لوهاد %9تأثري تطبيق حملول الكلورهكسدين 
 وشقوق األسنان الدائمة ))دراسة خمربية((

 ماجستري  هديل حسن يونسد.  64
 ية(تأثري أدوية الربو السائلة على قساوة ميناء األسنان املؤقتة )دراسة خمرب  9012        

 ماجستري  ثروت رضوان صاحلة  .د 65
        9012 

دراسة عالقة انتشار النخر السين وااللتهابات اللثوية مبستويات اليوريا اللعابية لد  
 األطفال املصابني بالفشل الكلوي املزمن

 أزرق  .ليلياند  66
 دكتوراه 

      9012 
تنظيف وتطهري وهاد وميازيب  (يف%9.9دراسة فعالية هالم هيبوكلوريت الصوديوم )

 األرحاء األوىل الدائمة وأثره يف التسرب احلفايف للمادة السادة الالصقة

 ثناء أمحد زعبوب . د  62
 ماجستري 

 دراسة بعض خصائص اللعاب عند األطفال السورين املصابني بفقر الدم بعوز احلديد 9012        

 ماجستري  د.حممد رسالن الزين 68
        9012 

تقييم فعالية و امان ختدير االرحاء املؤقتة العلوية الثانية باستخدام خباخ انفي عند 
 األطفال

 ماجستري  غدير اخلضراءد. 62
        9012 

تيمول وطالء الفلورايد على مستويات العقديات  –تأثري طالء الكلور هيكسيدين 
 الطافرة يف اللعاب

 ماجستري  نور الباشا د. 20
        9012 

للبوفيدون ايودين و الكلورهكسدين على تشكل اللوحية السنية  املوضعي  تأثري التطبيق
 سنة 9-1عند االطفال بعمر 

 ماجستري  نغم خوريد. 21
        9012 

التآكل  آفاتمتعدن  إعادةالسيوم و الفوسفات يف الكتقييم فعالية املعاجني احلاوية على 
 قتة املؤ  األسناناحلامضي يف 

 ماجستري  صاحل الكرديد. 29
 دراسة تاثري هالم هيبوكلوريد الصوديوم يف قساوة ميناء و عاج االرجاء املؤقتة 9012        

 ماجستري  جينا الفيل د. 23
        9012 

يف إعادة متعدن اآلفات البيضاء    Clinpro Tooth Crème تقييم فعالية مادة
 مامية املؤقتة قبل النخرية على األسنان األ


