
  التجميلي األسنانطب  ماجستري تأهيل وختصص يف
  

  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  ماجستري  عال بكري.د  1
2015  

  باألليافالراتنج املقواة  أوتاد

  ماجستري  زياد عطايا. د  2
2015  

  غري املباشرة فشل الوجوه التجميلية أسباب

  ماجستري  عال ياغي. د  3
2015  

CAD-CAM األسنانطب  يف  

  ماجستري  ربا داود. د  4
2015  

  دور العوض املؤقت يف املعاجلة التجميلية

  ماجستري قمر مجال الدين . د  5
2015  

  التجميلي األسنانانتقاء اللون يف طب 

  ماجستري منال الشرجبي . د  6
2015  

  النسبة الذهبية

  ماجستري براءة ياسني ابوهايله. د  7
2015  

  رقميتصميم االبتسامة ال

  ماجستري فداء فيصل شيلوكي. د  8
2015  

  حتليل االبتسامة

  ماجستري اميان عدنان احلبش. د  9
2015  

  وجوه الكومبوزيت املباشرة

  ماجستري  مروة مصطفى شنشو. د  10
2015  

  التصبغات الفيتامينات اللثوية

  ماجستري دانا مسلم. د  11
2015  

  الترميمات الراتنجية نصف املباشرة

  ماجستري ملى جمذوب .  د  12
2015  

  بالتعويض توجيه توضع الزراعات السنية

  ماجستري علياء حمفوظ. د  13
2015  

  التجميلي األسنانالتصوير الفوتوغرايف الرقمي يف طب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  ماجستري  البة اللحام. د  14
2015  

  االبتسامة اللثوية 

  ماجستري  هالة علوان .د  15
2015  

  البوتوكس واملواد املالئة

  ماجستري  هزار نشاوي. د  16
2015  

  )الوجوه اخلزفية فائقة الدقة( اللومنريز

  ماجستري   غيث العبد اهللا .د  17
2015  

  التجميلي األسناناخلزففي طب 

  ماجستري   هدى اخلراط . د  18
2015  

  التحاليل الوجهية السريرية 

  ماجستري  امحد فارس عبيد. د  19
2015  

  نةالزهرية اهلجي الراتنجية  احلشوات

  ماجستري   لبىن نسب .د  20
2015  

  احلية األسنانتبييض 

  ماجستري   حممد قباين . د  21
2015  

  التدبري متعدد االختصاصات للمشاكل التجميلية 

  ماجستري  سهري رومية. د  22
2015  

  اختيار اللون السين رقميا أنظمة

  ماجستري  نورا كاتبه . د  23
2015  

  الوجوه التجميلية

  ماجستري   ن بشرى صوا. د  24
2015  

  املعاجلة لبيا األسنانترميم 

  ماجستري   حممود احلرش . د  25
2016  

  التجميلي األسنانتدبري املثلثات السوداء يف سياق طب 

  ماجستري   جمد شنيكر . د  26
2016  

  األسنانالتأثريات اجلانبية و لتبييض 

  ماجستري   هشام ابوحسن. د  27
2016  

  طرق معاجلتها –فشلها  أسباب –سيئاا  –حسناا  –استطباباا  – أنواعها – التعويضا الزركونية تطورها

  ماجستري   فتحية ابو زفرة .  د  28
2016  

  يح االبتسامةالتقوميية البسيطة يف سياق تصح اإلجراءات
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  ماجستري   سايل املهنا . د  29
2016  

  الذقن املضاعفة 

  ماجستري   يامسني مروان الدوير. د  30
2016  

  التجميلية اإلجراءاترط احلساسية السنية التالية لبعض ف
  )التبييض والوجوه اخلزفية ( 

  ماجستري   بامسة امحد حسن. د  31
2016  

  تاثري دور االمسنتات الراتنجية على اللون النهائي للوجوه اخلزفية

  ماجستري   والء سليمان دعبول.د  32
2016  

  العدسات السنية املتحركة

  ماجستري   جيسكا مارسيل عبيد.د  33
2016  

  املعاجلة السنية التجميلية عند املرضى كبار السن

  ماجستري   رفاه مأمون العليب.د  34
2016  

  املتلونة املعاجلة لبيا باستخدام التبييض الداخلي  األمامية األسنانتدبري 

  ماجستري   رند حسان قندلفت . د  35
2016  

  طفالاألعند  التجميليا األسنانطب 

  ماجستري   روان حممد ديب العمري. د  36
2016  

  تقنية الوجوه التجميلية املزدوجة

  ماجستري   نغم عطا شدهان. د  37
2016  

  يترييوم أملنيوم غارنيت: تقنية إزالة الوجوه اخلزفية بطريقة حمافظة باستخدام ليزرال االيريبيوم

  ماجستري   هدى خالد املوسى. د  38
2016  

  عاجلات التجيلية السنية اللثويةالليزر يف امل

  ماجستري   ابراهيم العبد اهللا .د  39
2017  

  املقارنة بني التبييض يف العيادة والتبييض املرتيل

  ماجستري   يامن السمان. د  40
2017  

  البوتوكس يف جتميل الوجه

  ماجستري   يامسني السويركي. د  41
2017  

  نان الترميمي التجميلي االصغري باستخدام تقنية االرتشاح بالراتنجتدبري اآلفات املينائية البدئية يف طب األس

  ماجستري   روبرت مشاس. د  42
2017  

  تطبيق الراتنج املركب بتقنية الطبقات خمتلفة النفوذية الضوئية يف سياق حماكاة اخلصائص البصرية لالسنان االمامية الطبيعية

  ماجستري   عبد الرمحن نابلسي. د  43
2017  

  االبتسامة الرقمي  تصميم
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  عنوان األطروحة  نوع األطروحة  اسم الباحث  الرقم

  ماجستري   مصطفى حوجية. د  44
2017  

  الليزر امنوذجا -الندبات الوجهية و طرق عالجها

  ماجستري   داين امساعيل .د  45
2017  

  جتميليا و وظيفيا  األسنانتدبري الفراغ بني 

  ماجستري   امحد خريبة.د  46
2017  

  نسب الذهبية تصميم االبتسامة باالعتماد على املبادئ اجلمالية و ال

  ماجستري   امحد الفرحان .د  47
2017  

  سوء التشكل املينائي

  ماجستري   مرام اللحام.د  48
2017  

  اعتبارات يف تصميم االبتسامة العالقة  املتبادلة بني النسج حول السنية والتعويضات  التجميلية األمامية 

  ماجستري   فادي عرموش.د  49
2017  

  ألسناناالصفائح الشفافة يف حتريك 

  ماجستري   روان الشيخة.د  50
2017  

   األمامية األسناناعتبارات وحلول يف معاجلة ازدحامات 

  ماجستري   مها عبداهللا .د  51
2017  

   األماميةاالتبارات التجميلية للزرع يف املنطقة 

  ماجستري   حممد صفوان البغا.د  52
2017  

  عالية الشفوفية الشفوفية و املتانة يف مواد الزيركونيا املتجانسة 

  ماجستري   حممد حسان شوربة .د  53
2017  

  التجميلي  األسنانالتشخيص يف طب  أمهية

  ماجستري   هبة شاكر .د  54
2017  

  تدبري االبتسامة اللثوية باستخدام ذيفان البوتولونيوم
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