
لقبت رحةنوع الشهادة الممنوحةأسم الباحث الرباعي وال ف الرباعيعنوان االط أسم المشر
تاري    خ 

المناقشة

عدد 

النسخ

تقنيات االسنان/ماجستيرسجى علي محسن الشمري1
سكا  ات مسحوق اللفادورابير كمادة (المسواك)تأثير

 سحج ميكانيكي و كمادة صقب عل سطح ميناء السن
قدار.د 20062فائزة احمد البير

ي2 ن كريم جاسم صالح الخفاجى ي المسحوجتقنيات االسنان/ماجستيرحسير
 
20062سوزة عبد العزيز فرج.داستنساخ الطقم الكامل ذو السطح االنطباق

تقنيات االسنان/ماجستيرليل موىس عودة حنتوش النداوي3

تأثير العالجات السطحية المختلفة و اشكال سطوح

 الربط عل بعض الخواص الميكانيكية لقواعد االطقم 
ن ن مختلفتير االكريليكية المدمجة  بطريقتير

ي.د
20052لطيف عيىس الجورانن

تقنيات االسنان/ماجستيرحوراء خالد عزيز سلمان الشهدي4

تقييم قوة الربط القصي للنظام الرابط لسبيكة االلملغ

دراسة ) بأستخدام و بعدم استخدام طرق ثبات مختلفة

ية (مختيى

قدار.د 20062فائز احمد البير

5
ياسمين ابراهيم محيبس عبدهللا

 الشورثاني
تقنيات االسنان/ماجستير

ي مودقة 
ن
تقييم تأثيير نظام الضغط الجديد المستخدم ق

ي قاعدة الطقم مع 
ن
عجينة االكريلك عل تغيير االبعاد ق

استخدام انواع من االكريلك التجاري

20072فرحان داخل سلمان.د

ي6
تقنيات االسنان/ماجستيراخالص زيد عبود عودة الطان 

ها عل بعض تقييم زيت الزيتون كمادة عازلة و تأثير

يائية و الميكانيكية لبلمرة قاعدة الطقم ن  الخواص الفير

(دراسة مقارنة) االكريلي 

20062داوود عبد الهادي النقاض.د

 علي الموسوي7
ن تقنيات االسنان/ماجستيررجاء مهدي حسير

ن كمادة عازلة لبلمره مواد قاعدة االطقم يير تقييم الكلير

(دراسة مقارنة) االكريلية 
20053سوزة عبد العزيز فرج.د

8
االء عزت عبدالمجيد محمد المال

 حسن
تقنيات االسنان/ماجستير

ات البورسلينايت و الرمل االسود و البومس عل  تقييم تأثير

بعض خواص مادة االكريلك الراتنج
قدار.د 20062فائز احمد البير

ح الماجستير قسم االسنان اري                                   عناوين االط



ي9
تقنيات االسنان/ماجستيرسكينة ضاري علي محمد الطان 

ات مادة الفلور و الكلورهكدين عل بعص تقييم تأثير

ن وسمنت ي سمنت فوسفات الخارصير
 الخواص لمادن 

ن  بوليكاربوكليت الخارصير

قدار.د 20062فائز احمد البير

تقنيات االسنان/ماجستيرضفاف محمد صالح مهدي العبيدي10

ابط ي مادة االكساء ذات الي 
ن
ن ق تقييم تأثير نوعير

ي ضبط حافات
ن
ي عل االختالف العامودي ق

 الفوسفان 

 االغلفة المعدنية لتيجان الخزف بأستعمال ثالث 

ن الحراري طرق لالكساء و التسخير

20052معن رشيد زكريا.د

11
سحر عبد الرزاق ناجي احمد

 البدري
تقنيات االسنان/ماجستير

 قاعدة الطقم االكريلي
ن تقييم قوة الربط التوتري بير

ن االسنان االصطناعية بعد معاملة السطوح  و بير

 المختلفة بمواد و طرق بلمرة مختلفة

20042نبيل فتاح هاطور.د

تقنيات االسنان/ماجستيرزينه جهاد ولي مالك النعيمي12

تأثير درجة حرارة الماء المختلفه اثناء البلمره عل

يائيه والميكانيكيه لمادة االكريل ن  بعض الخواص الفير
ً
ي المعالج ذاتيا  الراتنجى

20052شذى سليم االمير.د

13
ن  نضال صاحب منصور حسير

العوده
تقنيات االسنان/ماجستير

ي غشاء الراتنج
ن
ي ق

 
قياس ومقارنة قوة الربط االنزالق

كروم بعد مختلف- االكريديكي لسبيكة النيكل

 المعالجات السطحية للمعدن

20062فرحان داخل سلمان.د

تقنيات االسنان/ماجستيرريا محمد جواد الغيان14

ياويه  ن تقييمات ومقارنه لبعض الصفات الفير

والميكانيكيه لالكريلك البارد والحار لمواد قاعدة 

الطقوم تحت ضغوط مختلفه

قدار.د 20062فائز احمد البير

15
فخريه اسماعيل علوان كسار

 العزاوي
تقنيات االسنان/ماجستير

ياويه والكيمياويه لمواد ن اختبار بعض الخواص الفير

ن الطقوم بعد وضعها مع مضادات الفطريات  تبطير
ي.د

20042لطيف عيىس الجورانن

 علي16
ن عباس ابراهيم حسير

 الدليمي
تقنيات االسنان/ماجستير

ن وزن الشمع ووزن السبائك الغير ثمينه العالقه بير

ي صناعة اطقم االسنان الجزئيه
ن
 المستخدمه ق

 المتحركه

20042نبيل عبد الفتاح هاطور.د

ي17 تقنيات االسنان/ماجستيرنهاد حسن محمد حسن الفريجى

تأثير المعالجات السطحيه المختلفه وظاهرة التدوير

 الحراري عل بعض الخصائص الميكانيكيه لمواد

 قاعدة الطقم المرمم

20062سوزه عبد العزيز فرج. د



18
عال محمد عبدهللا نصيف

 الجبوري
تقنيات االسنان/ماجستير

الخشونه السطحيه والصالده الكرسيه لخزف االسنان

كروم باستخدام مختلف طرق- المدمج مع سبيكة نيكل

 ومواد التلميع والصقل

ي.د
20062لطيف عيىس الجورانن

ي19
تقنيات االسنان/ماجستيرشيماء ماجه عبد الحميد السامران 

تقييم سلوك التاكل لسبيكة الكوبالك كروم وسبيكة 

ي السبيكه-النيكل
ن
كروم وسبكة وجها باضفة مختلفه ق

 الجديده غير المصبوبه

20051عبد اللطيف الجبوري.د

ي20
تقنيات االسنان/ماجستيرمحمد عبد الحميد الطالبانن

 نانومتر بأوقات904تأثير ليزر الصمام الثنائي 

 تشعيع مختلفة على غرسات التيتانيوم السنية

 المغروسة في عظم الساق االنسي لالرانب

20041احالم حميد مجيد.د.م.أ

ن الكبيىسي21 تقنيات االسنان/ماجستيرايهاب نافع ياسير

ي عل المادة االساسية
تقييم تأثير جهاز التلميع الهوان 

 لطقوم االسنان المصنوعة من مادة االكريليك الحار

ي عولجت بموجات متناهية الصغر
 الت 

ي. د
20051لطيف عيىس الجورانن

ي22 تقنيات االسنان/ماجستيرنجم عبيد نارص الجنانى

يائية الميكانيكية الحياتية  ن تقييم بعض الخواص الفير

ي للجبس
ي والتحليل الكيميان  كيب المكروسكونى الي 

ي
 
 العراق

20051عبداللطيف الجبوري. د

ماجستير صناعة االسنانقصي عبداللطيف حسن23

ات الفضة او البوفيدون ايودين تقييم تأثير اضافة ني 

ن االكريلية  عل بعض الخصائص لمادة التبطير

 المرنة

20171ارساء محمد حمودي. د.م.أ

ماجستير صناعة االسنانايناس كريم محمد 24
تقييم ضبط الحافة العمودية النواع مختلفة من التيجان

ي تعويضة زراعة االسنان 
ن
(دراسة مقارنة) تستخدم ق

20181صبيحة مهدي كنعان. د

ماجستير صناعة االسنانفاطمة كاظم غدير25
تأثير عملية التبلور عل فجوة الحافات النواع مختلفة

 من التيجان الكادر كام الخزفية
20181لطيف عيىس علوان. د

ماجستير صناعة االسناناطياف مسير نارص26
ن من ي عل قوة القص لنوعير

تأثير التخديش الحامصن

اميك  انظمة تصليح السير
20181سهى فاضل دليمي. د

وق فالح حسن27 ماجستير صناعة االسنانرسر

اميك تأثير انواع مختلفة من معاملة السطح لهيكل السير

ي السيليكات عل االرتباط القصي مع 
 المدعم بالليثيوم ثنان 

اميك ة السير مادة قرسر

20181اخالص زيد عبود. د.أ



ماجستير صناعة االسناننجوة يوسف حديد28

ن من السبائك ي والصالدة لنوعير
مقارنة تقييم االيونن

ي اوساط 
ن
ي صناعة االسنان ق

ن
 المعدنية المستخدمة ق

ية)حامضية مختلفة  (دراسة مختيى

ن حامد . د 20181محمد عبد الحسير

ماجستير صناعة االسنانايناس محمد كاظم29

مقارنة تقييم اللعاب االصطناعي بأسس هيدروجينية

ابط القصي  مختلفة عل خشونة السطح وقوة الي 

ية) للقشور الخزفية مع اسس مختلفة  (دراسة مختيى

20181زهراء نزار الوهاب. د

ي الدبو30 ماجستير صناعة االسناناحمد باسم ناجى

اميك االسنان  ي النقطة لسير
ي ثالن 

تقييم مقاومة الحتن

مع السبيكة المعدنية المعالجة بمختلف تقنيات الهيكلية 

السطحية

20191صبيحة مهدي كنعان. د

ماجستير صناعة االسناننور احمد جاسم31

تقييم تأثير معالجة السطوح المختلفة عل قوة الربط

ن تداخل الراتنج االكريلك الحراري  ي والترسب الدقيق بير
 
االنزالق

(بولي ايي  ايي  كيتون)لسبيكة الكروم كوبلت ومادة البيك 

20191مكارم عبد الرسول جابر. م.أ

ن32 ماجستير صناعة االسنانصفا عبد الرحمن حسير

تقييم دقة حافات مادة التاج المؤقتة المصنعة بجهاز

ن من ماسح  التصميم والتصنيع الرقمي باستخدام نوعير

ن من مادة الداي  ي باستخدام نوعير
ي الضون  االسنان المختيى

(البيك والمعدن)المختلفة 

ن حامد. م.أ 20191محمد عبد الحسير

ماجستير صناعة االسنانشيماء  حسن فليح33

ي واستخدام محاليل الغمر 
تقييم تأثير العامل الزمتن

المختلفة المضادة للفطريات عل بعض الصفات السطحية 

ن االطقم المؤقتة لمادة تبطير

20191آمال كاظم محمد. م.أ

ن عبد الستار34 ماجستير صناعة االسنانمروة حسير
تقييم تأثير معالجة السطح المختلفة عل قوة الربط 

ة الخزفية ن من مواد االساس مع القرسر القصي لنوعير
20191زهراء نزار الوهاب. د

ماجستير صناعة االسنانمها كريم جبار35
دور سمك البطانة والعصف الرملي عل قوة الشد

اميك التجميلي  مركز الزركون ومادة السير
ن  القصي مابير

20191سىه فاضل دليمي. م.أ

مقارنة تقييم تأثير اختالف اشكال الواصل الشمعيماجستير صناعة االسنانمريم صبيح حسن36

 عل دقة التطابق وخشونة السطح لسبيكة النيكل كروم
ن 20191ايهاب نافع ياسير

ماجستير صناعة االسنانزينب طالب كريم37
تقييم تأثير المواد النانوية المعززه للقوة والمعالجة عل

يائية عل المادة المبطنة المرنة ن بعض الميكانيكية والفير
20191ليل موىس عودة. م.أ

ال هنا تم ارساله ال فهرس العراق الموحد



ماجستير صناعة االسنانزيد عزت عبد المجيد38

ن  تأثير اضافة وتعزيز الياف الزجاجية والمقارنة بير

نسب الباودر والسائل عل بعض الخواص الميكانيكة 

لالكريلك المرن

20191ارساء محمد عبد المجيد

ن جاسم39 ماجستير صناعة االسنانعالء حسير

مقارنة ثبوتية حافة تعويضه جرس االسنان 

 ومقاومته للتهشم باستخدام جهاز التصميم والتصنيع

الرقمي وطريق التصنيع التقليدية

20191لطيف عيىس علوان. د

ماجستير صناعة االسنانرؤى محمد زغير40
اميك بعد ن من تعويضات السير مقاومة التكرس لنوعير

 الحرق  المتعدد
20191صبيحة مهدي كنعان.د

ماجستير صناعة االسنانشهد فاضل بنيان41
ي للصبغات الجافة لمادة تعويضات الوجه 

التغير اللونن

ن المرنة بتأثير االشعة الفوق البنفسجية والفكير
20201اخالص زيد عبود

ماجستير صناعة االسنانافياء لطيف جاسم42

يائية  ن التأثير العمري عل بعض الخواص الميكانيكية والفير

ن  ن من مواد تعويضات الوجه  والفكير ن مختلفير دراسة )لنوعير

(المقارنة 

ن حامد . د 20191محمد عبد الحسير

ي43
ماجستير صناعة االسنانساره عبد الباسط تركي البيان 

ي
تأثير اختالف مواد صب الطبعات عل التطابق الهامىسر

ي المصنع باستخدام  والداخلي لتاج الخزف الزجاجى

جهاز التصميم والتصنيع الرقمي

20201امال عبد اللطيف رشيد. د

ماجستير صناعة االسناننورس عدنان محمد44
تقييم تأثير اختالف مواد التاج االساس عل معامل 

اميك ي تعويضات بعض انواع السير
ن
الصالدة ق

ن 20201ايهاب نافع ياسير

ماجستير صناعة االسنانهدى عالء الدين صادق45

ن  يائية لنوعير ن تقييم بعض الخواص الميكانيكية والفير

كيب المحضن الموم من  ن بعد مزجها بالي  من مواد التبطير

ن والفضة الزيواليت المحمل بالخارصير

20201ارساء محمد حمودي . د

ماجستير صناعة االسنانتيسير خليل اسماعيل46
تاثير المستخلصات النباتية للنعناع والرمان عل فعالية

الضد الفطري وبعض خواص الراتنج المتبلمر حراريا
20201امال عبد اللطيف رشيد. د

ماجستير صناعة االسنانيرسى عبد الكريم ابراهيم47
تقييم تأثير بعض مواد القشور عل مقاومة التكرس لقالب

ي اوكسيد الزركونيوم
 ثنان 

20201زهراء نزار محمد حسن

ماجستير صناعة االسنانداليا عبد الرضا صادق48

ن من  تأثير المجاالت االسمنتية المختلفة عل كرس نوعير

ي المحضن بنظام التصميم والتصنيع 
تيجان الزركويتن

الرقمي

20201لطيف عيىس علوان.د

ماجستير صناعة االسنانشهرزاد فؤاد كركوش49
دراسة مقارنة التأثير الجزء المركزي وعالج االسطح 

اميك عل مقاومة الكرس لبعض تعويضات السير
20201لطيف عيىس علوان.د

ماجستير صناعة االسناننوال عبد صبار50
تقييم بعض الخواص لتداخل قاعدة الراتنج المرنة مع

ي
ن من السبائك المعدنية بعد السطح المعدنن  نوعير

20201حوراء خالد عزيز



ماجستير صناعة االسنانمهدي يارس احمد51

ي 
ي اوكسيد السيلكون النانوية مع ثانن

تأثير اضافة ثانن

اوكسيد المغنسيوم ال مادة قاعدة الطقم االكريليك 

عل بعض الخواص (المايكرويف)

20201ليل موىس عودة

ماجستير صناعة االسنانرؤى قصي عبد الهادي52
مقارنة اختالف السمك والمعالجة السطحية عل قوة القص

 للزركون
20211زهراء نزار الوهاب

ماجستير صناعة االسناناسيل حيدر سالم53

كيتون الناتج من  ايي  تأثير اعادة تدوير بقايا البولي ايي 

ماكنةالخرط بنظام التصميم والتصنيع الرقمي عل بعض 

الخواص الميكانيكية للبولي مثيل ميثاكريليت

20211سجى علي محسن.د

ماجستير صناعة االسنانحنان قاسم حسن54
تأثير الصق االسنان علىصالدة وخشونة مواد طقم االسنان 

المختلفة
20211امال كاظم محمد. د

ماجستير صناعة االسناننور عدنان عبدالكريم55
ي الثابت

ي الجزن 
تقييم قوة مقاومة االنحناء للطقم الزركونن

 مع اختالف تصميم الرابط
ن 20211ايهاب نافع ياسير

ماجستير صناعة االسنانسعاد حسن علي56

ن رانتجات تقييم الصالبة السطحية وقوة رابطة القص بير

االكريليك وااليماكس ذو الكبس الحراري كتقنية جديدة لبناء 

مقلة االصطناعية

20211اخالص زيد عبود

ماجستير صناعة االسنانعماد عبدهللا حسون 57

تقييم تأثير ملح الدايزونيوم واكسيد االلمنيوم عل قوة الرابط 

ن تداخل الرانتج االكريليك  ي والترسيب الدقيق بير
 
االنزالق

الحراري لسبيكة الكروم وسبيكة التيتانيوم

20211مكارم عبد الرسول جابر.د

ماجستير صناعة االسنانآيات نصير عبد النور58
تقييم تأثير دمج بعض المستخلصات عل فطر المبيضات

 وعل بعض الخواص لمواد الراتنج المبطن للطقم
20211آمال عبد اللطيف رشيد.د

ي59
ماجستير صناعة االسنانسماح خليل راضن

ي النقاط 
دراسة مقارنة عل تأثير اختبار االنحناء ثالن 

اميك مختلفة عل سبيكة كروم والكوبلت كروم عل انظمة سير
20211سىه فاضل دليمي. د.م.أ

ن علوش60 ماجستير صناعة االسنانأيمن أمير
تقييم قوة ترابط االسنان االكريليك بعد تقوية قاعدة طقم 

االسنان بمواد ثانوية  مختلفة
ن 20211ايهاب نافع ياسير

ن نوري احمد61 ماجستير صناعة االسناننرمير
ن من السبائك ومعالجة السطح عل قوة  تقييم لتأثير نوعير

ن المنصهر فوق التعويضات المعدنية ربط القص للبورسلير
20211زهراء نزار الوهاب. م.أ



ماجستير صناعة االسنانشهد حازم علي62
اميك الكامل  يد عل صالبة السير تقييم تأثير نظام معدل التيى

ية) (دراسة مختيى
20211عبد الكريم جاسم العزاوي. د.أ

ن حاكم63 *صادق امير

بولي )تأثير معالجة االسطح عل قوة التصاق مادة البيكتون 

ة الراتنج المركب باستخدام نظام التصميم  (ايي  كيتون مع قرسر

والتصنيع الرقمي

20211امال كاظم محمد. م.أ

ماجستير صناعة االسنانعبير عدنان نوري64
اما النيم او )تأثير دمج مساحيق  مستخلصات عشبية مختلفة 

ن الطقم االكريليك اللينة (الصبار عل بعض خواص مادة تبطير
20211مكارم عبد الرسول جابر. د

ي هاشم65
ماجستير صناعة االسنانافراح راضن

جيج عل الخشونة السطحية  ن تاثير تقنيات التلميع والي 

والصالدة السطحية للزركونيا المونوليثك وذات الطبقات
20211نضال صاحب منصور. د

ماجستير صناعة االسنانزينب عبد علي66
تقييم تأثير محاليل المستخلصات النباتية كمادة مطهرة عل 

ن بعض خواص سيليكون تعويضات والفكير
20211حوراء خالد عزيز. م.أ

اس فارس علوان67 ماجستير صناعة االسناننيى

تقييم تأثير التجوية االصطناعية عل تغير اللون وخشونة 

ن نوع   المدعمة VST-06السطح لسيلكون الوجه والفكير

بجزيئات سيليكات التيتانيوم النانوية

ن حامد 20211محمد عبد الحسير

ماجستير صناعة االسنانايالف جمال حرب68

 من مادة التاج خالي المعدن 
ن تحمل مقاومة الكرس لنوعير

دراسة مقارنة )المدعم بزرعة االسنان لمرضن رصير االسنان 

ية (مختيى

20211صبيحة مهدي كنعان. م.أ

ن69 ماجستير صناعة االسنانزهراء نوري ياسير
تاثير عامل تصلب السطح عل بعض خواص مواد الصب 

المقاومة للحرارة
20221ارساء محمد حمودي. م . أ 

ماجستير صناعة االسنانزينب يونس عبد هللا70
ي 
ن
ي عل بعض خواص المواد المستخدمه ق

تاثير العامل الزمتن

التيجان والجسور المؤقتة
20221سىه فاضل دليمي. م . أ 



ماجستير صناعة االسنانهبة مناف هادي 71
كة عل بعض خواص راتنجات  ات مشي  تاثير اضافة مونمير

االكريليك المستخدم للعيون الصناعية
20221اياد ابراهيم حداد. د

ماجستير صناعة االسنانصابرينعلي محمود72
تاثير عمليات التلبيدالمختلفة عل قوة التحمل للكرس 

بسماكات مختلفة لزركونيا المونوليثك
20221صبيحة مهديكنعان.م .أ 

ماجستير صناعة االسنانبيداء احمد عبد هللا73

اعادة تدوير شمع االسنان لماكنة الخرطوم بنظام التصميم 

تقييم بعض الخواص الميكانيكية ومعدل : والتصنيع الرقمي 

جريان االنصهار

20221سجى علي محسن. د . م . أ 

ي74
ن
ماجستير صناعة االسنانهدى عبد الوهاب عبد الشاق

ي للعاب عل نمو 
تاثير مستويات مختلفة من الرقم الهيدروجيتن

ن  يائية لمادة تبطير ن فطر المبيضات الخواص الميكانيكية والفير

الطقم اللينه المدمجة مع مادة الجيتوسان النانوية

20221حوراء خالد عزيز. م . أ  

ماجستير صناعة االسنانرؤيا محمد رضا75
ن  تاثير مختلف المعالجات السطحية عل قوة ربط القص بير

اسنان االكيليك  ومادة قاعدة االسنان المرنه
20221االء عزت عبد الحميد

ماجستير صناعة االسنانهدى عبد حسون 76
ات الفضة عل بعض الخواص الميكانيكية للراتنج  دمج ني  تاثير

المرن
20221لطيف عيىس علوان. د


