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 المناقشون عنوان البحث المشرف افراد المجموعة ت

1 

 صالح عبد هللا

 طلعت عبد محمود

 الياس مديد طلب

 أ. مثنى شعبان رجب

 م. د. ياسر خلف
Facial pain relief with single dose 

EpicX laser 

 أ.م.د. هيثم يونس محمد  -1

 أ.م.د. هديل مزهر  -2

 أ.م.د. سالم جاسم خلف  -3

 أ.م.د. بان اسماعيل  -4

 أ.م. محمد ابراهيم هزيم  -5

 باسعأ.م. هدى   -6

 م. سالفة خير الدين  -7

 م.م. زيدون جاسم رميض -8

2 

 بدور سلمان 

 نور يوسف

 غصون فالح

 ا.م.د. أنتصار جاسم 

 ا.م.د. أنتظار رفعت

Evaluation of salivary oxidative 

stress marker (lipid peroxidation), 

and non-enzymatic antioxidants 

(vitamin C and vitamin E) in 

patients with acute myocardial 

infarction. 

3 

 عبدهللا محمد عطا 

 علي أسامة 

 مهيوب حميد ندا

 ا.م.د. هيثم يونس

 ا.م.د. هديل مزهر

 Healing of root perforation treated 

with mineral trioxide 

aggregate(MTA) clinical study.-  

4 

 عبدالقادر يوسف

 محمد مصطفى 

 عالء عاصم 

 م.د. هند عصام

 م. سالفة خير الدين  

 

 

 In vitro evaluation antmicrobial 

activity of oral probiotic against 

oral pathogens. -  

5 

 عبدالسالم محمد

محمد إبراهيم 

 حسين

 حسن جبار حسن

 أ.م.د. تقية شاكر

 م.م نور صباح
Anemia and periodontitis 

6 

 حازم جاسم 

 علي عبدهللا

 هدى طلب

 ابراهيم. عبد هللا دم.أ.

 م. د. شيماء عيسى
Relationship between antioxidants 

and people with dental caries 

7 

 سماء عبدهللا

 حسين منتصر

 مثنى حيدر

 علي غانما.م.د 

 ا.م.د. بان اسماعيل

Different relation of lower wisdom 

tooth to mandibular 

canal…survery retro research 

8 

 

 صالحشهد 

 يسرى غازي

 م.د. شيالن اكبر

 م. سيناء ناجي

Assessment of vitamin D, zinc and 

It's correlation to dental caries.    

9 

 بالل شيت

 احمد كامل حسين

 حسام عيسى

 م.د. محمد رحيل

 م. منى أحمد 
 Role of saliva in healing process of 

cutaneous wounds. -  

10 

 ازر حسين 

 هدى سالم

 جمانة سعيد

 م. مها عصام

 م. نغم حسن

Relationship between malnutrition 

with malocclusion and dental caries 

in school going children. 

 أ. مثنى شعبان رجب  -1

 أ.م.د انتصارجاسم محمد  -2

 أ.م.د. علي غانم  -3

 أ.م. جمال خضر  -4

 م.د. محمد رحيل  -5

 م.د. هند عصام  -6

 م. عمر بشير  -7

 م. مها عصام  -8

11 

 غيث عماد

 محمد نزال

 

 ا.م.د. أسامة مراد

 م. عمر بشير

Position of the inferior dental canal 

according to the dental status using 

orthopantamograph 

12 
 احمد كامل علي

 إبراهيم علي 

 أ.م. جمال خضر

 . مهدي صالحا.م.د

Incidence and etiology of midline 

diastima.   

13 

 روان داود

 سارة عطا

 م. ريم شهاب

 م.م. لمى نصرت

Patients knowledge and practices 

of the use of denture cleansers for 

complete denture wearers.  

14 

 عماد هاشم

 صكر مزحم

 طيبة غسان

 ا.م. محمد الهزيم  

 م.م. غدير حاتم

The role of minocycline gel 2% in 

treatment of chronic periodontitis  

15 

 شجاع ناظم

 محمد فاضل

 

 م.د. محمود نوفل

 م. شيماء عبد القادر

Histological study for oral 

epithelial tissue in diabetic 

patients.  



Research Groups; 5th Stage.   2018-2019 

 

 

16 

 طيف ثائر

 دعاء محمود

 . سالم جاسما.م.د

 م.م. زيدون جاسم

 

Prevalence of aphthus Ulceration 

in dentistry students/ Tikrit 

university.  

 

17 

 احمد مروان

 رسل حميد

 م. أزهار عماش

 أ.م. مادلين قاسم     

Dental caries experience among 

smoker and non- smoker students 

in Tikrit University   

18 

 سرى طالل

 دشيماء عبد الحمي

 نهى مجيد

 م. أنس قحطان

 

Prevalence of congenital missing 

lateral incisors. - 


