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 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 ماجستري ليالس حبوس .د 1
 اختبار فاعلية بعض احملاليل املطهرة يف تعقيم بعض أدوات طب األسنان  7002

 ماجستري عصام حلبوب .د 7
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 عبري امحد .د 3
 ماجستري
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للحأل البسيط الشفوي  نو دراسة مقارنة بني املعاجلات الدوائية وبالليزر وباألوز 

 الناكس

 عبري اجلوجو .د 4
 ماجستري

 دراسة مقارنة بني املعاجلة الدوائية و املعاجلة بالليزر للقرحات القالعية الناكسة  7002
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 باستخدام تقنيات تصوير شعاعيه كمية 

 ماجستري جورج وسوف .د 6
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 املنشأ و حساسيتها للصاداتاجلراثيم املسببة للخراجات سنية 

 ماجستري عامر بكر .د 2
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 املخاطية الفموية 
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دراسة مقارنة بني الطريقتني التقليدية و الليزرية يف عالج آالم املفصل الفكي 
 الصدغي ذات املنشأ العضلي

 دكتوراه  . عبري اجلوجود 10
 ية و مناعية التهاب الفم القالعي الناكس دراسة سريرية وبائية مورث 7010

 ماجستري . هادي سورد 11
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التهاب الكبد الوبائي : انتشاره, فعالية اللقاح والتعرض املهين لدى طالب كلية 
 طب األسنان يف جامعة دمشق

 ماجستري رانية سوداند.  17
 التحري عن آفات املخاطية الفموية لدى املصابني بداء الصدفية  اجللدي 7011

 ماجستري . يوسف العنزيد 13
 جعة يف املركز الوطين لألورامسرطان الفم يف اململكة العربية السعودية : دراسة را 7011

 ماجستري . بامسة الدجد 14
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دراسة مقارنة بني فعالية املعاجلة بالليزر و املعاجلة باألوزون للقرحات القالعية 
 الناكسة

 امحد قبايند.  15
 ماجستري
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التظاهرات الفموية و التغريات اللعابية و الصحة الفموية عند مرضى القصور الكلوي 

 اخلاضعني للتحال الدموي

  د.حممد مصطفى أبو حسن 16
 ماجستري
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أساسه الكحول مقارنة مع تقنية غسل اليدين تقييم فعالية تقنية فرك اليدين مبحلول 

 بصابون مطهر يف سياق املعاجلات السنية
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               7011    
البيوميكانيكية بالتصوير الشعاعي الرقمي  مكفاءة العظالعضة على   عجهاز رفتأثري 

 عند مرضى الصرير

 ماجستري أيب زين الديند.  18
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 الطريقة الرقمية العادية وطريقة التغريات العظمية حول الزرعات السنية مقارنة بني
 الطرح الشعاعي
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دراسة  شعاعية لتقييم فعالية القياس الشعاعي الكمي الرقمي للشفاء العظمي 
 للطعوم العظمية يف منطقة الفك السفلي 

 دكتوراه عصام حلبوبد. 70
               7017 

نسيجية وتشخيصية لآلفات الفموية السرطانية وقبيل  –دراسات وبائية وسريرية 
 السرطانية 

 ماجستري  حممد . رشادد 71
7017 

اللعايب لدى املرضى بالتهاب الفم  IgAتقييم معدل اللعاب و مستويات ال 
 القالعي الناكس

 ماجستري . دميا حاج عليد 77
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يف تدبري  %0.1ون والرتيامسنول %0.7دراسة مقارنة لفعالية محض اهليالورونيك 
 القالع الفموي الصغريالناكس

 ماجستري  ابتسام الكفريد.  73
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دراسة بعض التغريات احليويةيف اللعاب عند املرضى املصابني بالداء السطكري من 
 النمط الثاين

 ماجستري  دانية صواند.  74
               7017 

( يف الكشف املبكر عن VELscopeتقييم فعالية تقنية الضوء املشع ) جهاز 
 اآلفات الفموية يف النسج الرخوة 

 ماجستري  بتهال نصوح الرفاعياد.  75
               7017 

التقييم الشعاعي والسريري للطعوم العظمية يف املنطقة السنخية بعد قلع أرحاء يف 
 الفك السفلي 

 ماجستري  عماد برجنكجيد.  76
               7017 

املقطعي  رلتخلخل العظمي من خالل عظام لفكني باستخدام التصويالتنبؤ با
 احملوسب املخروطي : دراسة عند نساء يف سن اليأس وبعده 
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 ماجستري 

               7013 
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الرضع بعمر السنة  أمناط و حمددات السلوكيات الصحية الفموية عند األطفال
 القاطنني يف مدينة  دمشق )دراسة مسحية وبائية(
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 دكتوراه د. وليد سليمان
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 التقييم الكمي و النوعي للعظم السنخي يف الفك العلوي عند التخطيط للزرع السين

 دكتوراه د. رامي حسن عز الدين 31
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تقييم التحريض احليوي للعظم حول الزرعات السنية يف الطعوم الذاتية يف الفك 
 السفلي باستخدام الليزر اللني 

37 
 ماجستري  د. اسامة الصباغ 

 التقييم الشعاعي ثالثي األبعاد للتغريات العظمية الكمية التالية للزرع السين 7014               

 دكتوراه د. جورج وسوف 33
 ض املطهرات للحد منهتلوث انابيب مياه الوحدة السنية و فعالية بع 7014

 د لنا سيال  34
 ماجستري
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تقييم مستويات الدنا املتقدري يف اللعاب لدى مرضى اآلفات الفموية اخلبيثة 

 وحمتملة اخلباثة كواصم حيوي غري باضع
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 د ريهام منعم  35
 ماجستري 
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التشخيصية لتحري النخور املالصقة املتحفزة يف األسنان  مصداقية عدد من الوسائل

 اخللفية الدائمة 

 ماجستري      د مكني الشيخ محود  36
               7015 

تقدير العمر العظمي من خالل مراحل تكلس االسنان السفلية على الصورة 
 معصم / -البانورامية /دراسة مقارنة مع صورة يد

 اجستري م د حسام الصفدي  32
           7016 

كمعاجلة   %0.7دراسة مقارنة سريرية بني املاء املعاجل باألوزان وكلور اهلكسيدين 
 داعمة اللتهاب النسج حول السنية املزمن 

 ماجستري  د رزان حافظ  38
 تقييم دور مطياف االنعكاس االنتشاري يف تشخيص آفات الفموية قبيل السرطانية  7016           
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 ماجستري  ي د رباب يوسف كريد 41
          7017 
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 غناطيسي باملقارنة مع التصوير بالرنني امل

47 
 ماجشتري       أمحد الزعيب  

               7012 
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 اآلفات الفموية حمتملة اخلباثة 
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         7012 

ة بني النخر اجلانح واالفراز اللعايب دراسة سريرية وشعاعية باملواد الظليلة لتحري العالق
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         7012 
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 د. حسام يعقوب 45
 ماجستري 

         7018 
الصحة الفموية و مستويات بعض الشوارد املعدنية يف اللعاب عند  تقييم حالة

 مرضى متالزمة داون

 د. ربيعة الطعمة 46
 ماجستري 

 متييز أمراض اللثة و األنسجة الدائمة باستخدام االنعكاس الطيفي املنتشر 7012         

 ماجستري  دز صباح النشواين 42
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دات االكسدة واالسيكلوفري موضعيا يف تسريع شفاء دراسة مقارنة بني تأثري مضا
  احللنية الشفوية اآلفات

 

 


