
 
 قسم المداواة 

 
 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 ماجستري فادي احلسني .د 1
 دراسة مقارنة بني تطبيق الشعاع الليزري و بعض التقنيات اخلاصة للسيطرة على حساسية النسج السنية 9002                

 دكتوراه عاطف عبد اهلل .د 9
9002 

 جناح ترميمات األسنان املعاجلة اللبية دور األوتاد الذاتية يف 
 

 دكتوراه امين كيالين .د 3
 أثر حجم التحضري القنوي لألسنان يف جناح املعاجلة اللبية  9002                

 خلدون النعال .د 4
 ماجستري

 اجلرثومي فوذللن (RESILON)حتري مدى مقاومة مواد حشو األقنية الراتنجية احلديثة 9002                

 حازم دمهان .د 5
 ماجستري

 التحضري اليدوية على عملية نقل الذروة أدواتأثر استخدام  9002                

 ماجستري هيلني ايويب .د 6
9002 

 مقارنة لقابلية بعض مواد احلشو على السد الذروي بالطريق الراجع خمربيهدراسة 

 ماجستري رمي عمورة .د 2
9002 

 ة بني تقنيات خمتلفة للسيطرة على احلساسية التالية للمعاجلة يف ترميمات الكمبوزت دراسة مقارن

 دكتوراه منذر حداد .د 2
 دراسة تأثري تبييض األسنان املنزيل على ارتباط ترميمات الراتنج املركب املباشر )كمبوزت( مع امليناء السنية و على التسرب احلفايف  9002

 دكتوراه جادو عفوف .د 2
 أو فشل املعاجلة اللبية لتقييم دور الرتميم الدائم يف جناح  سريريهدراية  9002

 دراسة مقارنة لشدة ارتباط األملغم موند و املواد الرابطة للعاج مع النسج العاجية السنية ماجستري دارين عزوز .د 10

 فادي النشوايت .د 11
 ماجستري

 لقضاء على جراثيم األقنية اجلذرية العفنةضمادات ماءات  الكالسيوم يف ا PHدور 9002



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 حممد املغربل .د 19
 دكتوراه

 لبعض خصائص ارتباط اجليل السادس من مواد الربط الراتنجية باستخدام اجملهر االلكرتوين املاسح سريريهدراسة  

 للراتنج املركب (QTH)و اهلالوجيين  /LED/ثنائي األقطاب  مقارنة بني نظامي التصليب الضوئي خمربيهنسيجية  سريريهدراسة  دكتوراه طالل حنالوي .د 13

 ماجستري عماد غصن .د 14
 رد فعل النسيج الليب جتاه بعض املواد املستخدمة يف تبييض األسنان احلية 9002

 ماجستري رمي ناصر .د 15
 اثر نوع املادة املرممة على جناح التغطية اللبية املباشرة 9002

 دكتوراه حممود نعساين .د 16
 دراسة سريريه فيزيائية حيوية للكومبوزت القابل للدك و الكمبوزت اهلجني 9002

 ماجستري  حممد سالمة  .د 12
 أثر استخدام درجات حرارة خمتلفة على جودة اخلتم الذروي بتقنية التكثيف باملوجة املستمرة 9002

 لينا أبو عياش .د 12
 ماجستري

 األسنان املعاجلة لبيا و املرممة بأوتاد الراتنج املركب املقوى باأللياف دراسة مقاومة الكسر يف 9002

 رامز سقريق .د 12
 ماجستري

 دراسة سريريه مقارنة لألمل التايل للتحضري القنوي باستخدام تقنيات متعددة  9010

 ماجستري األكزم إبراهيم .د 90
9010 

 ات االمسنت الزجاجي الشاردي الراتنجي املعدل باجلزيئات النانومرتية دراسة خمربيه مقارنة لبعض خواص جيل جديد من ترميم

 ماجستري  طلعت أبو حطب .د 91
9010 

 دراسة مقارنة لفعالية بعض أنظمة التحضري اآللية و اليدوية يف إعادة املعاجلة اللبية 

 ماجستري  لؤي يونس .د 99
 دور) الربوبوليس( يف شفاء اآلفات الذروية  9002

 ماجستري  االبرش حممد غيث 93
 ذات األساس السيليكوين يف سياق املعاجلة اللبية  GuttaFlow®تقييم قدرة اخلتم الذروي ملادة ال  9010

 ماجستري بسام األمحد .د 94
 ةمقارنة فعالية بعض األدوات اليدوية و الدوارة املستخدمة يف إزالة املواد الراتنجية احلاشية لألقنية اجلذري 9010



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم
 تأثري مادة الكارباميد بريوكسايد على امليناء والعاج و النسج اللثوي بعد إجراءات تبييض األسنان   دكتوراه رنا احلاج حسني .د 95

 ماجستري د. جيداء هناوي 96
 التقليدية  ( و مدى التصاقها باجلدران العاجية مقارنة ببعض معاجني احلشو(™MetaSEALتقييم قدرة اخلتم الذروي ملادة  9010

 ماجستري  د. حممد مهند قطرية 92
 و الكوتابركا  ™Resilonدراسة مقارنة لوجود الفراغات يف األقنية اجلذرية احملشوة بال  9010

 ماجستري  د. سوزان قصار 92
 كمادة حاشية لألقنية اجلذرية   ActiV GP/Glass Ionomer Sealerتقييم قدرة اخلتم الذروي ملادة ال  9010

 ماجستري  حسام ملليد. 92
 على قوة ارتباط أوتاد الراتنج املقواة باأللياف مع العاج اجلذري عند استخدام نظام الربط ذايت التخريش   ND-YAGتأثري ليزر  9010

 ماجستري  جربان حسند. 30
 تواء، مقاومة السحل و درجة التغري اللوين دراسة مقارنة لبعض أنواع الراتنج املركب اخلزيف و النانومرتي  يف حتري مقاومة االل 9010

 د.عال رجا 31
 ماجستري

 ة دراسة خمربية مقارنة لتقييم ارتباط الراتنج املركب ذو األساس السيلوراين و الراتنج املركب ذو األساس امليثاكرياليت مع النسج السني 9010

  د. هبة عبد العال 39
 ماجستري

 لبعض أنظمة التحضري القنوي اآللية على إضعاف بنية اجلذر  دراسة اثر تأمني مدخل مسبق 9010

 ماجستري د. فاتن زكار 33
9010 

 دراسة سريرية لتأثري بعض أنواع الراتنج املركب اخللفي على اللب السين مع أو بدون استخدام ماءات الكالسيوم كمادة مبطنة 

 دكتوراه د. ابراهيم شباط 34
9010 

 عل النسيجية جتاه بعض مواد احلشو القنويةدراسة مقارنة لردود الف

35 
 ماجستري د. زهرة اصغر بور 

9011 
على جودة اخلتم الذروي املنجز باستخدام بعض معاجني حشو  MTADو بال  Nd:YAGدراسة خمربية لتقييم اثر إزالة طبقة اللطاخة بليزر 

 األقنية 

 تأخر الستقبال األوتاد اجلذرية على قدرة اخلتم الذروي لبعض مواد احلشو القنوياثر التحضري املباشر و امل ماجستري د. رمي قصيبايت 36

 د. فراس مراد 32
 ماجستري

 دراسة خمربية مقارنة لثالثة أنظمة حتضري آيل حديثة لألقنية اجلذرية 9011



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

  د. ريعان الزعيب 32
 ماجستري

 على تغري لون و قساوة امليناء دراسة مقارنة لتأثري مواد تبييض السنان عالية الرتكيز  9011

32 
 

 دكتوراه  د. هيلني ايويب
9011 

 كامسنتات حاشية لألقنية اجلذرية  (PC)( و ال  MATالتقييم املخربي و السريري ملاديت ال)

40 
 ماجستري د. مروة اخلن 

9011 
(على بعض اخلواص الفيزيائية  LEDوالثالث من أجهزة  ) اجليلني الثاين  دراسة خمربية مقارنة حول تأثري نظامني من أنظمة التصليب الضوئي

 حلشوات الراتنج املركب

 ماجستري  د. مازن دوماين 41
             على مقاومة اجلذور املعاجلة لبيا للكسر  ActiV GPاثر احلشو بنظام                  9011          

  ماجستري د.وائل اليوسف 49
     اء القلوب       تقييم مقاومة االنضغاط وعمق التصلب ملواد مرممة جتميلية خمتلفة معدة لبن                      9011

 ماجستري                   د. موفق بوبس 43
 بعد التبييض مباشرة دراسة خمربية مقارنةتأثري مادة اسكوربات الصوديوم على شدة ارتباط الراتنج املركب إىل ميناء وعاج األسنان                   9019                

 ماجستري د. ميالد جورج 44
 خمتلفني إىلاحلشو احلراري يف االقنية احملضرة  بنظامي حتضري  أنظمةتقييم اخلتم الذروي لبعض  9011

 د. دارين جلول 45
 ماجستري

 رتميمي املباشر اخللفي اهلجني  و الراتنج املركب ذي احلبيبات اخلزفية امليكانيكية و السريرية للراتنج املركب الدراسة مقارنة لبعض اخلصائص  9019

  د. رانيا السقا 46
 ماجستري

 Pro-taperدراسة خمربيه لتقييم دور املادة القنوية احلاشية على فعالية إعادة املعاجلة اللبية القنوية اآللية باستخدام نظام ال  9019

 ماجستري د. انس عبده 42
9019 

 م عدة طرائق مستخدمة لتحسني اإلرواء و تنظيف القناة اجلذرية هبيبوكلوريد الصوديومتقيي

 ماجستري  د. هدى حويشان 42
9019 

 قابلية بعض معاجني احلشو القنوية لالحنالل يف املقطر 

 دكتوراه  د. ثريا الذقاين 42
 اللبية  أثر استخدام بعض مواد احلشو القنوي اجلديدة على جناح املعاجلة 9019

 تقييم التغري اللوين بعد التبييض الداخلي لألسنان املتلونة باستخدام طرائق خمتلفة ) دراسة خمربية (  9013       ماجستري  د. مي جعفري املصري 50



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 د. حممد الدكاك 51
 ماجستري 

 تموتة غري مكتملة النمو التقييم السريري إلمكانية إعادة الرتوية الدموية لألسنان امل 9013                

 دكتوراه د. فادي النشوايت 59
9013 

 دراسة مقارنة لبعض أنظمة التعقيم املتبعة يف املداواة اللبية و املسبوقة بوسائل تنظيف خمتلفة 

 دكتوراه  د. دارين عزوز 53
9013 

 دراسة مقارنة لتقنييت جتريف النخر السين امليكانيكية وامليكانيكية الكيميائية

 دكتوراه د. حازم الدهان 54
 دراسة سريرية مقارنة إلعادة املعاجلة اللبية جبلسة واحدة أو جلستني أو بالطريقة اجلراحية 9013

 ماجستري  وسيم العساف .د 55
 حتري اخلواص املضادة للجراثيم ألحد أنظمة الربط احلديثة  9013                

 ماجستري   د. أنس البزرة 56
 دراسة خمربية مقارنة لثالثة انظمة  حتضري آيل لألقنية اجلذرية 9013                

 ماجستري  سارة عوادد.  52
 تقييم التسرب احلفايف والثبات اللوين ملادة اجليومري باملقارنة مع الكومبومري والكومبوزت ) دراسة خمربية ( 9013                

 تري ماجس د. نور الدين أمحد حسني 52
 S-Shapedفعالية اربعة انظمة آلية يف حتضري االقنية الصنعية ذات االحنناء املضاعف  9013                

 ماجستري  د. حممد ميان سريوان 52
 مقارنة احناللية ومقاومة انضغاط ترميمات الزجاج الشاردي املقوى بالزنك مع مواد مرممة أخرى ) دراسة خمربية ( 9014               

 ماجستري  د. خدجية قزعور 60
 املاسح (( مع النسج السنية ) دراسة باجملهر االلكرتوين  Vertise Flowتقييم ارتباط الكمبوزيت السيال ذايت االلصاق )  9014                

 د. حممد القداح 61
 ماجستري 

 تأثري مواد اإللصاق الراتنجية على ثبات لون الوجوه اخلزفية  9014             

 د. ريعان الزعيب 69
 دكتوراه

 تقييم النكس اللوين و احلساسية السنية التاليني لتبييض األسنان مبواد ذات تراكيز خمتلفة 9014

 تأثري نوع املادة املرممة على درجة القساوة والثبات اللوين دراسة خمربية مقارنة بني الراتنج املركب السيلوراين وامليتاكرياليت               9014       جستريما د. ماهر توفيق داود 63



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 د. فادي اجلوده 64
 دكتوراه 

 عل اللب السين التالية للرتميم بالكومبوزيت على األسنان اخللفية تأثري تقنيات خمتلفة للتبطني على التسرب احلفايف وردود ف 9014                

 دكتوراه  د.فادي احلسني 65
                9014 

 أثر استخدام الليزر اللني وغاز االوزون يف تطهري االقنية اجلذرية مقارنة مع الضمادات اللبية

 ماجستري  د. حممد وسيم منر 66
              9014 

 ربية الختبار تاثري العكرب على ارتباط حشوات الكومبوزيت اخللفية مع النسج السنية بواسطة اجملهر االلكرتوين املاسحدراسة خم

 ماجستري  د. عزام االذقاين 62
 تقييم التحضري اآليل للقناة اجلذرية وفقا للحركة الدورانية أو التبادلية  9014              

  ماجستري د. مليس الديري 62
 أثر احلقن الوقائي لبعض مضادات االلتهاب غري الستريوئيدية رباطيا يف األمل التايل للمعاجلة اللبية ) دراسة سريرية ( 9014               

 ماجستري  د. هبة وهبة 62
 لألسنان العفنة تأثري استخدام ضمادات خمتلفة على االمل التايل للمعاجلة اللبية 9014               

 ماجستري        د. رندة الدربويل 20
 تقييم طرائق إرواء خملفة يف إزالة ضماد ماءات الكالسيوم من اجلزء الذروي من القناة اجلذرية )دراسة خمربية ( 9014                

 ماجستري  د. نادين جورج رزق اهلل 21
 قناة اجلذريه ) دراسه خمربيه مقارنه لثالثة أنظمه حتضري أليه (فعاليه نظام التحضري االيل يف تنظيف وتشكيل ال 9015          

 دكتوراه  د. خلدون النعال  29
 تقييم فعاليه الوسائل الكيميائية واحلراراية وفوق الصوتيه يف اعادة املعاجلة اللبيه يدويا وأليا  9015          

 قنويه يف شفاء االفات الذرويه كبرية احلجم دور الصادات احليوية كضمادات دكتوراه  د. بسام االمحد  23

 د. رمي يوسف املسامله  24
 ماجستري 

 ني يف تشكيل العاج املرمم يف االسنان مكتمله النمو دراسة سريرية _ نسيجيه لتقييم أثر استخدام االميلوجين 9014           

 ماجستري  د. مرتضى سعيد شحادة 25
        9015 

 ملكضادة للجراثيم لعدة سوائل ارواء على االقنية اجلذريه جبرثومه املكورة املعويه الربازيه تقييم الفعاليه ا

 ماجستري  د. ابراهيم وهيب  26
         9015 

 اثر ثالثه انظمه حتضري قنيوي يف عمليه نقل الذروة دراسه خمربيه



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 د. رامز سليمان سيقرق   22
 ماجستري 

 ريه جرثوميه لتاثري ضماد ماءات الكالسيوم بني اجللسات لفرتات زمنية خمتلفه يف شفاء االفات الذرويه كبرية احلجمدراسة سري 9015             

 ماجستري  د. جمد امحد يامسينه  22
              9015 

 تقييم مقاومه االهرتاء واالنضغاط الحد أنواع الراتنجات املركبه النامومرتيه ) دراسه خمربيه (

 دكتوراه حممد سالمه د. 22
         9015 

 نزع االدوات اللبيه املكسورة بتقنية امليكروسونيك

 دكتوراه د. حممد غيث االبرش 20
 ( هالتنظيف الكيمائي ملنظومه القناة اجلذريه باستخدام تراكيز وأزمنة خمتلفة حمللول هيبوكلوريد الصوديوم ) دراسه سريرية جرثوميه خمربي 9015            

 ماجستري د. معتز مسري العيد 21
 يه (تقييم ارتفاع حرارة سطح اجلذر اخلارجي أثناء استخدام الرؤوس فوق الصوتيه الزالة االدوات املكسورة من االقنية اجلذريه ) دراسة خمرب  9015            

 دكتوراه  د. رمي علي ناصر 29
 راتنج املركب وانظمة االهناء املسخدمه يف الوجوه املباشرة  ) دراسة سريرية (دراسة خواص خمتلفة لبعض أنواع ال 9015          

 ماجستري د. اروى خري  23
          9015 

 اثر معاجلة سطح الوتد الليفي كيميائيا على شدة ارتباطه مع الكومبوزيت
 ) دراسة خمربيه ( 

 ماجستري  د. سيلدا حممد يوسف 24
 ر عدة حماليل خالبه يف عمق نفوذ معجون احلشو ضمن القنيات العاجيه ) دراسة خمربيه (مقارنة أث 9015           

 ماجستري  د. فريد عوض 25
 الرتميميات اخللفية دراسة خمربيه مقارنه   Grandio So Heavy Flowدراسة مقارنة االنضغاط والتسرب احلفايف ملادة  9015           

 ماجستري  د. لؤي توما 26
 تقييم مقاومة االرتباط بالعاج الجهاد القص ملادة اجليومري باملقارنة مع نظامي ربط عاجي ) دراسة خمربية ( 9015            

 د. رميا مستو 22
 ماجستري

 فعالية ثالثة أنظمة آلية يف تفريغ الكوتابريكا من مشاهبات االقنية اجلذريه املنحنية  9014          

  د. عماد االيويب 22
 ماجستري 

 فعالية طرق خمتلفة يف معاجلة االفات النخرية البيضاء التالية للمعاجلة التقوميية باالجهزة الثابته 9014           

 لذروي ) دراسة خمربية (تأثري قياس التحضري الذروي يف حجم االرواء الواصل للذروة عند استخدام جهاز االرواء ذو الشفط ا  9016      ماجستري  د. منال قاسم السحلي 22



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 د.مصطفى حممد اليوسف 20
 ماجستري

 دراسة اثر تقينية التحضري القنيوي يف مستويات حتضري خمتلفة يف إحداث الصدوع الذروية 9016         

 دكتوراه ناهد حممود ديبد.  21
            9016 

 تقييم أداء وجوه الكبوزت املباشرة شبه املباشرة وغري املباشرة
 ) دراسة سريرية وخمربيه ( 

 دكتوراه د. رهف الكردي 29
          9016 

 تقييم طريقتني خمتلفتني لتطبيق ترميمات الكمبوزيت املنجزة بتقنية الكتله الواحدة _ دراسة سريرية وخمربية 

 ماجستري  د. يارا حممد حممد 23
          9016 

 ر االمتصاص الداخلي الصنعيةتقييم فعاليه تقنيات حشو خمتلفة يف ملء حف
 ) دراسة خمربية ( 

 ماجستري  د. عال فجر امساعيل 24
 قدرة أنظمة التحضري ذات احلركة التبادليه يف احملافظة على مركزية االقنية اجلذرية املنحنية ) دراسة خمربية ( 9015            

 دكتوراه د. حممد حممد نادر الدكاك 25
 دراسة خمربية سريرية MTA مع مركب ثالثي االكاسيد املعدنية  Biodentineة مقارنة الداء مادة العاج احليوي دراس 9016           

 ماجستري  د. زاهر التقي  26
            9012 

   تقييم فعالية تقنيات ارواء خمتلفة
Needle Irrigatino  Ultrasoni Endoactivator XP Endo) يوم من حفر االمتصاص الداخلي الصنعية ( يف ازالة ماءات الكالس 

 ماجستري  د.عبيدة عبد املعطي الصاحل  22
 يف برت اللب على االرحاء الدائمة الفتية Biodentineو  MTAالتقييم السريري ملاديت  9012             

 ماجستري  د. حممد الرحياوي  22
 ني املمر الزلق على حدوث نقل الذروة يف االقنية اجلذرية املنحنية مقارنة تاثري ثالث تقنيات مستخدمةلتام 9014          

 ماجستري  د. ردينة عبد العزيز 22
 تقييم فعالية ثالث تقنيات ارواء الزالة الربادة العاجيةمن االقنية اجلذريه  9012            

 د. ريعان مظفر 100
 ماجستري 

 كحواجز ملنع التسرب اجملهري التاجي يف االرحاء املعاجلة لبياتقييم فعالية ثالث مواد    9012            

 د. ميان احلداد 101
 ماجستري 

 التصوير الفوتوغرايف االحرتايف لالسنان و كيفية استخدام برامج املعاجلة 9012            

 اليل لالقنية اجلذرية املنحنية يف التحضري ا  PathFileتقييم فعالية نظام  9012         دكتوراه د. رمي قصيبايت  109



 عنوان األطروحة نوع األطروحة اسم الباحث الرقم

 رامي زين الدين د. 103
 ماجستري 

            9012 
 الصويت احملدث بواسطة ليزر االيريبيوم –فعالية اجلريان الضوئي 

(Er;YAG  ضمن سوائل االرواء القنوية يف ازالة الفضالت العاجية ) 

 ماجستري  د. عمار عيد  104
            9012 

 BioRoot و  Ah  plusومقارنته مع ال  Bioceramic لية اخلتم الذروي ملعجون حشو تقييم فعا

 ماجستري  فرح اجلوين د. 105
            9012 

 تقييم تأثري ماءات الكالسيوم املتبقية على جدران القناة على قوة ارتباط معاجني حشو خمتلفة

 ماجستري  امحد عسافد. 106
 اذبية و تقنية التحضري على دفع البقايا القنوية خارج الذروةأثر اجل 9012            

 ماجستري  االء شاكرد. 102
 تأثري خلق املمر الزلق آليا على دفع البقايا القنوية خارج الذروة خالل التحضري القنوي باستخدام انظة املربد املفرد التبادلية 9012            

 ماجستري  امساء خفاجةد. 102
 من االقنية اجلذرية بتنشيط حملول االرواء باستخدام االمواج فوق الصوتية  Bioceramicتقييم امكانية ازالة الكوتابريكا مع معجون احلشو  9012            

 ماجستري  مليس مرمي د.  102
            9012 

كمواد   (EndoSequence Root Repair Material ,Biodentine ,MTA)دراسة خمربية ملقارنة قدرة اخلتم الذروي لكل من
 حشو راجع

    
 


