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 (2019-2018اللجنة العلمیة للعام الدراسي  اتإجتماعمحاضر (
 18/9/2018في  (569)عقدت اللجنة العلمية لكلية طب األسنان والمشكلة باألمر اإلداري المرقم            

جعفر حاجي وأعضاء أ.م.د. بهار  وبحضور رئيس اللجنة (2019-2018) للعام الدراسي ةستالالعلمية ها اتإجتماع
 ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة أدناه:و اللجنة

 :مناقشة مشاریع بحث طلبة الدراسات العلیا )الماجستیر والدكتوراه(أ.  
وتم   (4/9/2018)ثالثاء المصادف ول يوم المصادف الاجتماعها األسنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .1

 والموسوم: في قسم معالجة األسنان  )هوزان توفيق أحمد(مناقشة مشروع بحث طالبة الماجستير 
[Marginal Adaptation and Push Out Bond Strength of Different Root Canal 

Sealers Used with Single Cone Obturation An Invitro Study] 
 .هوكما الموافقة على إجراء البحث  القرار:

وتم  (4/9/2018)ثالثاء المصادف ول يوم المصادف الاجتماعها األسنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .2
 والموسوم: جراحة الفم واللثة( في قسم رفاه حسين محمدمناقشة مشروع بحث طالبة الماجستير )

 (The Local Effect of Chlorhexidine Agents in the Treatment of Chronic 
Periodontitis Patients) 

 .كما هوالموافقة على إجراء البحث  القرار:

 (14/10/2018)األحد المصادف يوم المصادف  الثانياجتماعها سنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .3
 والموسوم: جراحة الفم واللثةمناقشة مشروع بحث طالب الماجستير )أحمد علي محمد( في قسم وتم 

 

(An Experimetal Comparative Study Of Facilitating Osteogensis Of Mineral 
Trioxide Aggregate And Biodentine by Autogenous bone 

Marrow.[Experimental Study on rabbits]) 
 

 الموافقة على إجراء البحث كما هو. ر:القرا

 (14/10/2018)األحد المصادف يوم المصادف  الثانياجتماعها سنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .4
 والموسوم: وقاية األسنانحمە رەش درويش( في قسم نسرين ) الدكتوراه ةمناقشة مشروع بحث طالبوتم 

 [Prevelance of Dental Careis and Periodontal Diseases in Relation to 
Oxidative Stress Among Seconary School Students in Duhok/Kurdsitan 

Region-Iraq] 
 الموافقة على إجراء البحث كما هو. القرار:

 (14/10/2018)األثنين المصادف يوم المصادف  الثانياجتماعها سنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .5
 والموسوم: جراحة الفم واللثةقسم ( عمر حميد أحمد) الماجستيرمناقشة مشروع بحث طالب وتم 

(Differences Between Platelet Rich Fibren Prepered With Titanium Tubes and 
Platelet Rich Fibren With Glass Tube in Apicectomized tooth) 

 الموافقة على إجراء البحث كما هو. القرار:
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 (28/10/2018المصادف ) حديوم المصادف األ ثالثاجتماعها السنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .6
 ( قسم جراحة الفم واللثة والموسوم:سعد محمد طاهرأهوار وتم مناقشة مشروع بحث طالب الماجستير )

[Facilitating Osteogenesis of Chitosan with Autogenous Bone Marrow 
(Experimental Study on Rabbits)] 

 الموافقة على إجراء البحث كما هو. القرار:

وتم  (2/5/2019المصادف ) خميساليوم المصادف  رابعاجتماعها السنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .7
 قسم جراحة الفم واللثة والموسوم:في مناقشة مشروع بحث طالب الماجستير )آريان عبدهللا صبري( 

 
[Efficacy of Hyaluronic Acid, Chlorhexidine Mouth Wash as an Adjunct to S & 

RP in Treatment of Chronic Periodontitis Patients (Clinical & Biochemical 
Study)] 

 
 الموافقة على إجراء البحث كما هو. القرار:
وتم  (2/5/2019المصادف ) خميساجتماعها الرابع يوم المصادف السنان األعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .8

 :ةوالموسومفي قسم معالجة األسنان ( أحمد هاژە عبد الکريم)ة البالماجستير للط رسالة ةمناقشة لجن ليتشك
(Analysis of Canal Transportation, Centering Ability and Removed Dentin 

Thickness of Different Single File Rotary Systems in Primary Teeth; a CBCT 
Assessment - IN VITRO STUDY) 

 الموافقة على إجراء البحث كما هو. القرار:

  :ب. تسجیل األبحاث العلمیة
المصادف  ثالثاءيوم المصادف ال خامسسنان اجتماعها الاألعقدت اللجنة العلمية لكلية طب  .1

 : الموسومقسم معالجة األسنان ومناقشة البحث المقدم من قبل  ةمناقشة لجن ليتشكوتم  (10/10/2017)
(Influence of Vibration and Different Curing Modes on Resin Compasite 

Microleakays) 
 
 :ینلباحثل
  

 العنوان اللقب العلمي اإلسم ت

 كلية طب األسنان/ جامعة دهوك أستاذ مساعد بهار جعفر حاجي                    د.  .1

 كلية طب األسنان/ جامعة دهوك   مدرس مساعد     م. مهند عبدالجبار كاظم          .2

 كلية طب األسنان/ جامعة هەولێر الطبية أستاذ مساعد د. دارا حمە رشيد سعيد              .3

 كلية طب األسنان/ جامعة عجمان أستاذ د. عبدالحق سليمان   .4

 
 

 .لجنة األخالق الطبية موافقة الموافقة على إجراء البحث بوضعهە وعنوانە الحالي بعد القرار:
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 (27/3/2019)المصادف  ثالثاءيوم المصادف ال سادسالعلمية لكلية طب اسنان اجتماعها العقدت اللجنة  .2

 : الموسومقسم معالجة األسنان ومناقشة البحث المقدم من قبل  ةمناقشة لجن ليتشكوتم 
(Oral Health Needs Assessment for Yazidi women in Duhok camps) 

 

 جامعة لندن /أستاذ المرتبة العلمیة:                      جوريإيستر جورج د.  .1 :ینلباحثل
 أستاذ مساعد/ جامعة دهوك المرتبة العلمیة:                          بهار جعفر حاجي د. .2                

 جامعة دهوكمدرس مساعد/  المرتبة العلمیة:                         ميرزا مراد خديدا م.. 3          
                                                    

 .أن يعرض على لجنة األخالق الطبية الموافقة على إجراء البحث بوضعهە وعنوانە الحالي بعد القرار:
 

 

 
 

عضو                                                                                 عضو اللجنة               

 اللجنة             

د.أنيس محمود                                                                            د.سعيد علي محمد               
 مظهر   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 رئيس اللجنة العلمية                   عضو اللجنة                                    عضو اللجنة                         
 د.بهار جعفر حاجي                   د.هاشم داود موسى                      د.آزاد مصطفى محمد              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 /نسخة منە إلى
 . لكلية طب األسنانالعلمية  اللجنة ارشيف -


