
                                          
         

 1 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



                                          
         

 2 

 كلمـة

 سبع السيد األستاذ الدكتور/ مجدى عبد الرؤوف

 رئيس الجامعة  
 

 

فيييطار يييماارجاميييمناامبعيييةا لبيييماععمي يييةاتهدفيييىاتهعيريييماتهميييما  ييي  ار ييي ا ييي    اتهمعي بيييم ا

اهيييي يااتهيييلجا عييي نادييي اط يييمدت اتت مبعيييةابيييدا ييي   ااهبيييل اته اتتيييم اتهعي يييماي بييي تدجااد ييي ابيييماتهلا
ت
مزبيييةاهيديييملد رايته تاتييي رايتتييياماتاات

ايفاما راره  ابداد منم ا   اا يي ااتد اتهدفى.

داتهدييييملد رادم دهييييةايبييييدابلبيييييااتهيييي يااتهمليييي  ادييييملدتاواتهعمبييييةاهماحييييشاتهمعي بييييم ايتها ا يييياا  ليييي اته يييياتي راتهمييييما ايييي  االبيييي ت

رايتهيييلجاطمبييي اا1028/1029هعيييمنااتهمسييي يةتهماضيييملةاه ييي ابيييماجييي اا يييي ا " يييع رسائرائطييي ناراده ييي ااتيييم  اتهمما يييا  ايتهييي حا ات ا

ادإ  تد اردتاواتها ا اايتهمكادةادمهاعميرابعاتلدتاواتهعمبةاهي اتتم اتهعي مايتهدف ثايطمب ادإص تا اردتاواتهن ا.

 . ـــاتي . . . .مع خالـــص أمنيـــ

 الجامعة رئيس                                                                                                       

 أ.د/مجدى عبدالرؤوف سبع
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 كلمـــــة

نائب رئيس الجامعة / القائم بأعمالالسيد األستاذ الدكتور  
وثللدراسات العليا والبح  

ـــــــــــــــــــــ   

 منطلق الدور المنوط باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق من    

دليل  -أن أقدم  كأحد الشرايين التى تتدفق إلمداد الباحثين باألدلة المتضمنة لكل ماهو جديد ، فيسعدنى

وثيق والمكتبة الذى قامت بإعداده إدارة الت  -8102/8102لعام  المسجلةرسائل الماجستير والدكتوراة 

                         1بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث وقامت بإصداره إدارة النشر

   

1مع خالص أمنياتى   
 

د/ مصطفى الشيخ             1أ                   

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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2112/2112دليل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة بجامعة طنطا للعام الجامعي    

 تحت رعاية

 األستاذ الدكتور/مجدي عبدالرؤوف سبع

 رئيس الجامعة

 اإلشراف العام

 األستاذ الدكتور/مصطفي الشيخ

      القائم بأعمال    نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

يذياإلشراف التنف  

 األستاذ/ أحمد رشاد شلبي

 عام الجامعة أمين 

:     إدارة النشراإلصدار                    إدارة التوثيق والمكتبة:     إعداد وكتابة وتنسيق  

                                                    اإلدارةالعامة لمركز المعلومات والتوثيق                                                                       مع تحيات:
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 "ل رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلةـــــــــدلي"

 1028/1029 الجامعي عاملل 
 إعداد / إدارة التوثيق والمكتبة

 باإلشتراك مع / اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
 إصدار/ إدارة النشر
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 كلية طب األسنان
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 قسم االستعاضة الصناعية

 

 

 أوالً الماجستير : ـ
 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إسالم عبد الوهاب أحمد داوود 1
اإلجهاد الناتج عن تركيبات األسنان العلوية المثبتة والممكن فكها حول الغرسات القاصية 

 عةالمختلفة الميل فى مفهوم الكل على أرب
21/5/2112 

 أ.د/فاضل السعيد عبد الفتاح

 أ.د/ناهد أحمد الكاشف

 رحاب احمد الرفاعى  2
تأثير المعالجات السطحية المختلفة على قوة شد تماسك االسنان االكريليك مع قاعدة الطقم 

 الراتنجية المصممة والمصنعة بالكمبيوتر
17/2/2112 

 أ.د/محمد مامون الشيخ

 د/امل عبد العزيز سالم

 مروة السعيد عبد الغفار حماده 3
تاثير ماء االوزون مقابل منظفات البيروكسيد القلوى على الثبات اللونى وخشونة السطح 

 والصالبة لنوعين مختلفين من قواعد االطقم السنية
12/11/2112 

 أ.د/زينب احمد الشوربجى

 د/أحمد محمد علم الدين

 د/اسامه محمود عبد الكريم

 12/11/2112 تاثير االرتفاع السداسى واللثوى على التناسب الهامشى إلتصال الدعامة والغرسة صام الدين السيدمنه الرحمن ع 4
 ا.د/ايمان عبد السالم شكل

 د/تامر محمد نصر مصطفى

 نهى ممدوح حامد الكافورى 5
اعية موثقية وسائل محاكاه الدراسات المختبرية الى الدراسات اإلكلينيكية فى اإلستعاضة الصن

 : ثبات لون االطقم المصنعة من راتنج االكريل المعالج حراريا
12/6/2112 

 أ.د/صفاء السيد عسل

 د/احمد محمد علم الدين

 نور الهدى ابراهيم ابوالعزم 6
تقيم مطابقة وإطباق سطح االنسجة لألطقم السفلية الكلية الرقمية التقليدية المحملة على 

 غرسات مساعده
12/6/2112 

 تن احمد ابوطالبأ.د/فا

 د/عزة عبد المنعم السجاعى

 هدير عبد اللطيف الرشيدى 7
تحليل االجهاد الناتج عن االطقم الجزئية المحملة على الغرسات القصيرة مع نوعين مختلفين 

 من الروابط فى حاالت التقسيم االول العلوى لكنييدى
12/11/2112 

 ا.د/على محمد الشيخ

 د/زينب محمود عبد العال
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 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 

 

 قسم أمراض الفم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                      

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 رحاب محمد عبد الله  1
االستعاضة التاهيلية لتشوهات الشفه وسقف الحلق لحديثى الوالده باستخدام طريقين 

 مختلفتين
12/2/2112 

 أ.د/هدى محمد امين رشاد

 أ.د/فاضل السعيد عبد الفتاح

 لح نشوى على صا 2
تقييم واصلة تيجان البيك المتداخلة مع مادتين مختلفين من الجزء المثبت لألطقم المحمولة 

 المثبته على غرسات
12/6/2112 

 ا.د/زينب احمد الشوربجى

 أ.د/محمد مأمون الشيخ

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 محمد حافظ سمر  1
فى  2-وماتركس ميتالوبروتينيز  2-ظهور الصبغة المناعية النسيجية الكيميائية للبيوكالين 

 سرطان الخاليا الحرشفية الفموى
21/5/2112 

 أ.د/ايمان صبحى الشامى

 د/بسنت حمدى ابوزيد
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 قسم بيولوجيا الفم
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 16/7/2112 تأثير قوالب العاج الغير ممعدنة مقابل الهجين على تحفيز تجديد عظام الفك السفلى إيمان السيد القاضى 1
 أ.د/راجية البرنس حسين

 د/سوزان انور العمى

 12/11/2112 دير العاج المتصلب بتحديد العمرعالقة تق هشام احمد ابراهيم مصطفى 2

 أ.د/حسناء فؤاد عبد العزيز

 د/امل محمد عزت عبد الحميد

 د/رضا جابر صالح
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 األسنان قسم تقويم
 ـ أوالً الماجستير :

 
 

 

 توراه : ـثانياً الدك
 

 

 اإلشراف ريخ التسجيلتا عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد عاشور 1
تقييم ثالثى االبعاد للمفاصل الصدغية الفكية وعدم تناسق االسنان فى حاالت سوء اإلطباق من 

 الدرجة الثانية الفئة االولى التقسيم االول
16/7/2112 

 أ.د/محمود ابراهيم الشناوى

 د/شيماء محمد المرحومى

 16/7/2112 الرخوة للذقن فى انماط مختلفة من الهيكل العظمى العمودىسمك االنسجة  أيمن محمد شحاته 2
 أ.د/صفاء مختار جاب الله

 د/نهلة السيد جمعة

 ريم هاشم احمد ابوهمام 3
تاثير المضاد البكتيرى للنانوسيلفر المغلف ألقواس التقويم اإلستانلس إستيل للوقاية من نزع 

 معادن المينا لدى مرضى تقويم االسنان
12/2/2112 

 أ.د/صفاء على على غباشى

 د/شيماء محمد المرحومى

 د/عال محمد البورادى

 16/7/2112 مسح ثنائى وثالثى االبعاد فى تقييم عرض العظم السنخى على القواطع العلوية عزة جمال كامل وفا 4
 ا.د/صفاء مختار جاب الله

 د/محمد محمد الليثى

 مراد شوقى الحفناوى  5
فكين العلوى والسفلى الفعلية فى حاالت سوء اإلطباق النامية من الفئة الثالثة أطوال قاعدتى ال

 ذات الزوايا المرتفعة والمنخفضة فى مستوى الفك السفلى
12/6/2112 

 أ.د/محمود ابراهيم الشناوى

 ا.د/محمد محمد الليثى

 12/6/2112 ى السهمىتقييم الطرق المختلفة لمقدار التباين فى الهيكل العظم يامن مجدى عوض الله 6
 أ.د/غادة عبد الفتاح الميهى

 د/محمد محمد الليثى

 يمنى هاشم حسونة 7
دراسة العالقة بين المستوين االمامى والخلفى لالطباق فى مختلف االنماط السهمية والعمودية 

 لدى البالغين
16/4/2112 

 د/غادة عبد الفتاح الميهى

 د/عطيه عبد الوارث يوسف

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 صفا بسيونى محمود علوى 1
تاثير حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية على معدل حركة االسنان التقويمية : تجربة 

 سريرية عشوائية منضبطة
16/4/2112 

 أ.د/صفاء مختار جاب الله

 د/محمد محمد الليثى
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 )التركيبات الثابتة( والجسور قسم التيجان
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 ال يوجد                       

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 آالء عمر محمد كشك 1
تقييم دقة حواف القشرة الخزفية الزجاجية المصنوعة بال كاد/كام مستخدما انظمة اللصق 

 المختلفة
12/3/2112 

 ا.د/محمد فرج عياد

 ملد/محمد صديق محمد كا

 د/مروة عصمت بليدى

 12/11/2112 تاثير المعالجة السطحية لجسور البولى إثيرإيثركيتون القصيرة على قوة انحنائها رانيا عادل محمد عايد 2

 ا.د/محمود عبد السالم شكل

 د/محمد صديق محمد كامل

 د/ايمان محمد صبحى البحراوى

 12/2/2112 سنان المرممة بدعامات البييك مقابل الدعامات الزركونيةمقارنة مقاومة الكسر لال محمود احمد السيد أبوعجوة 3
 د/محمد صديق محمد كامل صديق

 د/فاطمة احمد حسانين

 12/3/2112 دراسة مقارنة مقاومة الكسر ألنواع مختافة للتركيبات الخزفية مروة محمد مجاهد 4
 أ.د/محمود عبد االسالم شكل

 د/فاطمة احمد حسانين

 12/11/2112 تاثير الحموضة المعدية المصطنع على خشونة سطح انواع مختلفة من سيراميك االسنان احمد اسامهمعاذ محمد  5

 أ.د/محمود عبد االسالم شكل

 د/وليد محمد الشهاوى

 أ.د/الرفاعى صبحى قناوى

 12/3/2112 تأثير تصميم التحضير على مقاومة كسر القشور الخزفية الهجينة والزجاجية مصطفى سامى المغربى 6

 أ.د/محمد فرج عياد

 د/محمد صديق محمد كامل

 د/مروة عصمت بليدى

 16/7/2112 تأثير مختلف انواع اإلسمنت والمشروبات على شفافية القشرة الخزفية المختلفة مونيكا هانى ميشيل  7
 د/امانى محمد كورسيل

 د/فاطمة احمد حسانين
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 قسم جراحة الفم والوجه والفك والتجميل

 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد صابر عليوه  1
تقييم عالج تجدد العصب الوركى باستخدام الليزر منخفض المستوى مع وبدون الفيبرين 

 الغنى بالصفائح الدموية فى الفئران
16/4/2112 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 د/رفيق رمضان بدير

 د/امل محمد عزت عبد الحميد

 أيمن محمدعبد الرحيم عراقيب 2
دور شبكة التيتانيوم المعدلة باستخدام النموذج ثالثى االبعاد فى إعادة بناء كسور عظام 

 الوجنة والحجاج
16/4/2112 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 و محمود عوارةد/عمر

 إيمان فتحى السويسى 3
إستعمال منظارالفك فى حقن العضلة الجناحية الجانبية بالبوتولينيوم توكسين مقابل البذل 

 والغسيل فى عالج اإلنزالق األمامى للقرص المفصلى
21/5/2112 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 د/عماد السيد فهيم

 كريم احمد عربود 4
تقييم الحقن المفصلى بحمض الهيالورونيك مع البالزما غنية الصفائح الدموية فى عالج 

 االنزالق االمامى لغضروف مفصل الفك مع وبدون ارتجاعه
15/1/2112 

 أ.د/محمد مناى شوشان

 د/احمد مصطفى الشريف

 16/7/2112 لعظام الفكين لمرضى داء السكرى تقييم زيت الزيتون المعالج باألوزون فى االلتهاب المزمن هبة على محمد صالح  5

 أ.د/محمد محمد سعد خضر

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 د/محمد كمال عالم

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 أحمد عبد اللطيف مصلح 1
إحداث ندب فى االنسجة الخلفية فى فصل الجناحية الجانبية مقابل استخدام المنظار الجراحى 

 لقرص المفصل فى عالج االختالل الداخلى لمفصل الفك
21/5/2112 

 أ.د/عبد الفتاح عبد المنجى صدقه

 أ.د/خالد عبد الحميد سعد

 د/عماد السيد فهيم
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 قسم خواص المواد الحيوية
 أوالً الماجستير : ـ 

 

 ال يوجد                              

 

 ـ الدكتوراه :ثانياً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إيناس عبد المنعم الشناوى 1
تاثير إضافة السيلكا المجوفة المغطاه بالشيتوزان الرباعى على بعض خواص مادة الجالس 

 ايونومر
17/2/2112 

 أ.د/منال احمد االبيارى

 ا.د/الرفاعى صبحى قناوى

 العليمى د/جيهان عبد المنعم
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 قسم طب أسنان األطفال
 أوالً الماجستير : ـ

 
 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ

     

   

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ايمان عادل عبد البارى  1
المعرفة ، المواقف والسلوك لدى أطفال االسنان نحو االلتهاب الكبدى الفيروسى )سى( ، 

 بمدينة طنطا
16/11/2112 

 أ.د/حاتم السيد امين

 د/محمد حسن بيومى

 سماء وجدى شوقى 2
معدل انتشار تسوس االسنان المبكر والعوامل المرتبطه به فى مجموعة من اطفال ما قبل 

 المدرسة بمحافظة الغربية
12/11/2112 

 ا.د/فاطمه عبد المنعم الهنداوى

 د/احمد ابراهيم الدسوقى

 ياسمين فؤاد سيف النصر 3
سدة وتاكسد التوتر العصبى بين االطفال المصابين بطيف تقييم صحة الفم ، مضادات االك

 مرض التوحد
16/11/2112 

 أ.د/امينة النبوى الحصرى

 أ.د/طارق حامد البدرى

 د/عرفه خطاب محمد

 17/2/2112 تآكل مينا االسنان اللبنية بواسطة أدوية مختلفة باستخدام المواد المحفزة لتكوين المعادن يسرا حمدى توفيق العليمى 4
 أ.د/أمينة محمد النبوى الحصرى

 د/احمد ابراهيم الدسوقى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 سارة حسنى اسماعيل 1
تقييم الجلطة والكوالجين االسفجى فى تجديد األسنان االمامية الدائمة الغير حيوية والغير 

 مكتملة
12/2/2112 

 /فاطمة عبد المنعم الهنداوىأ.د

 د/عرفه خطتاب محمد خطاب

 محمد سامح سعيد الخولى 2
دراسة مقارنة لطريقتين مدعمتين عظميا الطالة الفك العلوى بعد تبادل التوسيع السريع 

 والتضيق للفك العلوى
17/2/2112 

 ا.د/صفاء على غباشى

 أ.د/صفاء مختار جاب الله

 د/نهلة السيد جمعة

 ح غالىمحمد صال 3
تأثير الطالء بالكلورهيكسيدين مقابل الطالء بالفلورايد على مؤشرات اللعاب الحيويه فى 

 األطفال المصابين بسرطان الدم
12/12/2112 

 أ.د/أمنيه النبوى الحصرى

 أ.د/حاتم السيد امين

 د/حنان سمير عبد الخالق



                                          
         

 15 

                

 األشعةقسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص و

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 إيمان أحمد حسين التبريزى 1
تأثير التحميل الموضعى لهالم االسبيرولينا مقارنة بهالم االسبيرولينا النانوية فى عالج 

 اإللتهاب اللثوى المزمن
16/7/2112 

 ا.د/لبنى عبد المنعم الجمال

 عمر البرعى د/محمد

 د/محمد عطيه سعد عطيه

 12/12/2112 الكركم مقابل الصبار فى عالج حزاز الفم المنبسط الضمورى التاكلى كريم يوسف محمد قنديل 2
 أ.د/امال عبد الرحيم الحصى

 أ.د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف

 محمد سامى زكى العربى 3
ت الهيدروكسى اباتيت اإلصطناعية فى التأثير التجديدى لحبيبات قشر البيض مقابل حبيبا

 عالج العيوب العظمية
12/2/2112 

 د/مالك يوسف محمد شخبة

 د/دعاء احمد يوسف

 محمود عبد الحميد عبد الهادى عجالن 4
تاثير هالم حمض الهيالورونيك مقارنة بتاثير هالم اتورفاستاتين فى عالج التهاب حول السنى 

 انىالمزمن فى مرضى السكرى النوع الث
12/11/2112 

 ا.د/ابتسام عبد الخالق الزفزاف

 ا.د/سحر فوزى غرابه

 أ.د/ايناس عرفه الزمرانى

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 احمد محمد الغايش 1
كزه أو تقييم فاعلية الطعم العظمى المستخلص من عاج االسنان مصحوبا بعوامل النمو المر

 بدونها فى التجديد العظمى الموجه حول غرسات االسنان
12/12/2112 

 أ.د/امال عبد الرحيم الحصى

 أ.د/منى يحيى عبد الرازق

 از صالح محمد نصافي 2
تقييم تأثير الجيالتين المحمل ببيتا ثالثى فوسفات الكالسيوم مصحوبا بعوامل النمو المركزه او 

 من النوع الثانى : دراسة اكلينيكيه وهستولوجيه بدونها فى عالج انحسار اللثه
12/12/2112 

 أ.د/ساميه احمد درويش

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 أ.د/ايمان صبحى الشامى

 د/مالك يوسف شبهة
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 قسم العالج التحفظى
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 عمرو مصطفى جبر 3
القصيرة مقابل الزرعات الطويلة مع ضعف ارتفاع االستقرار وااللتئام العظمى للزرعات 

 الفك العلوى الخلفى مع وبدون ارتفاع الجيوب االنفيةالعظام المتبقية فى 
21/5/2112 

 ا.د/محمد محمد نصار

 أ.د/لبنى عبد المنعم الجمال

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 منى األحمدى المليجى  4

تقييم العالج القائم على المصفوفه باستخدام عوامل تجديد االنسجة المحمله على الجيالتين 

بيبات بيتا ثالثى فوسفات الكالسيوم فى عالج عيوب منفرق الجذور من االسبونجى المحمل بح

 الدرجة الثانية

21/5/2112 

 أ.د/امال عبد الرحيم الحصى

 أ.د/منى يحيى عبد الرازق

 أ.د/ألفت محمد جاب الله

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 12/11/2112 قوة رابطة االصالح لمركبات الراتنج بعد معالجة السطح بمعالجات مختلفة م حمدى الجروانىري 1
 ا.د/مصطفى احمد حسن

 ا.د/على ابراهيم عبد الله

 16/7/2112 قوة الشد الدقيق للرابطة لالصق الشامل عبد المنعم محمد يوسف ابوالعزم 2
 ا.د/على ابراهيم عبد الله

 د محمد حسنأ.د/مصطفى احم

 ياسمين احمد القاضى 3
تاثير تسخين الراتنج ومركبات الراتنج الفائقة التدفق على التطابق الحافى فى الترميمات ذات 

 الفئة الثانية
12/11/2112 

 أ.د/مصطفى محمد احمد حسن

 ا.د/على ابراهيم عبد الله

 ياسمين شريف عمر 4
القصى لحشوة الكومبوزت بعد تبيض سطح تأثير استخدام مضادات االكسدة على قوة الربط 

 المينا
16/7/2112 

 ا.د/حسين يحيى السيد

 ا.د/وداد محمد عتمان

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 ليلى طاهر محمد قشقوش 1
يدية على االداء تاثر تحضير التجويف بطريقة الخدش الهوائى المائى مقابل الطريقة التقل

 االكلينكيى للترميمات الراتنجية
16/11/2112 

 أ.د/ثريا محمد زكى جنيد

 أ.د/على ابراهيم عبد الله

 ياسمين محمد طه حموده 2
نهج التمعدن الحيوى لفرط حساسية االسنان فى المرضى ذوى اآلفات العنقية المبكرة الغير 

 مرتبطه بالتسوس
16/11/2112 

 د عبد ربهأ.د/حسين يحيى السي

 أ.د/وداد محمد عتمان
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 قسم عالج الجذور

 
 أوالً الماجستير : ـ

 

 

 

 ثانياً الدكتوراه : ـ
 

 

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 15/1/2112 فعالية عوامل مخلبيه مختلفة فى ازالة طبقة اللطاخه احمد حاتم السمرة 1
 أ.د/عبير مصطفى دراج

 د/والء محمد محمد غنيم

 12/12/2112 اإلنتقال القنوى ألنظمة أحاديه مختلفة لمبارد نيكل تيتانيوم لحبيبىاحمد مصطفى ا 2

 د/احمد حسين لبيب

 د/يسرا محمد نشأت

 د/داليا عبد الحميد شريف

 16/7/2112 تأثير تركيزين مختلفين على غزالة طبقة اللطاخة اثناء معالجة قناة الجذر دعاء محفوظ عبد اللطيف 3
 جأ.د/عبير مصطفى درا

 د/داليا عبد الحميد الشريف

 16/4/2112 عالج قناة الجذر فى جلسة واحدة مقابل بتر اللب التاجى فى عالج اإللتهاب اللبى مريم احمد الشريف 4

 أ.د/عبير مصطفى دراج

 أ.د/حسين ابراهيم سعودى

 د/نفين على شاهين

 ندى احمد حشاد 5
غسيل القناه الجذرية ومواد المعالجة فى  التقييم الميكروبى التابع لبروتوكولين من محاليل

 حاالت العدوى الثانوية
16/7/2112 

 ا.د/احمد حسين لبيب

 د/نيفين على شاهين

 د/مروة محمد عزت

 اإلشراف تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الطالب م

 تقى محمد مختار 1
غير الحية غير المكتملة باستخدام دعامات  إعادة األوعية الدموية إلنماء جذور األسنان

 وادوية مختلفة داخل القناة الجذرية
16/4/2112 

 أ.د/عبير مصطفى دراج

 د/احمد حسين لبيب

 د/والء محمد غنيم


