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وليد عبدالعزيز محمد دهاق 1

(Validity of Tanaka and Johnston  
Mixed Dentition Analysis among 

Yemeni adults  in Sana’a city)

صالحية تحليل تاناكا وجونسون 
لألسنان المختلطة للبالغين اليمين في 

(مدينة صنعاء 

تقويم األسنان محمد اللبني  . د. م.أ

زياد علي ناجي مسعد  2
(prevalence of congenitally missing 

permanent Teeth in a Group of 

Yemeni Population) 

معدل انتشار انعدام وجود األسنان )
(الدائمة خلقياً لدى عينة من اليمنيين 

تقويم األسنان غمدان  عبدهللا الحرازي.د.أ

نهى جمال أحمد مطهر 3

(Prevalence and etiology of traumatic 

dental injuries to anterior teeth 

among Primary  school children in 

Sana'a City, Yemen)

 مدى انتشار وأسباب االصابات)
 الرضية لألسنان األمامية لطالب

اليمن, المدارس في مدينة صنعاء   )

( خالد عبدالسالم الحداد. د.م.أ ي( 
 
طب أسنان األطفال والطب الوقائ

ي كلية طب األسنان 
 
كشف باسماء االبحاث التى تم مناقشتها ف

جامعة صنعاء     
كلية طب األسنان 
دراسات العليا  ادارةال

نائب العميد للشئون األكاديمية والبحث العلمي   

خالد عبدالسالم الحداد  . د.م.أ مدير ادارة  الدراسات العليا    

ي يحتى المهتدي. أ
أمان 
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ي كلية طب األسنان 
 
كشف باسماء االبحاث التى تم مناقشتها ف

جامعة صنعاء     
كلية طب األسنان 
دراسات العليا  ادارةال

لمياء عبدهللا طاهر بن يحيى  4

( Prevalence of Malocclusion and 

Tooth Anomalies among 3-5 year old 

pre-school children in Sana’a City , 

Yemen  )

 انتشار سوء األطباق وتشوة األسنان)
5-3اللبنية في األطفال من العمر   

 . سنوات في مرحلة ماقبل المدرسة
(صنعاء اليمن

( خالد عبدالسالم الحداد. د.م.أ ي( 
 
طب أسنان األطفال والطب الوقائ

ذروة علي مكرد العواضي   5

(Prevalence of Malocclusion and its 

associated factors among 7-12 year' s  

old school children in Sana’a City , 

Yemen)

 مدى انتشار  سوء اطباق األسنان)
 والعوامل المرتبطة به لدى أطفال

سنة في (12-7)المدارس بين عمر   
اليمن–مدينة صنعاء  ).

( خالد عبدالسالم الحداد. د.م.أ ي( 
 
طب أسنان األطفال والطب الوقائ

هناء عبده القيسي 6

(Three Dimensional Evaluation of 
Impacted Maxillary Canine using Cone 

Beam Computed Tomography and 
Assessment its Effect on Roots of  the  

Adjacent Teeth)

تقييم ثالثي األبعاد للناب العلوي 
المطمور باستخدام أشعة التصوير 

المقطعي مخروط الشعاع وتقييم تأثيره 
(على جذور األسنان المجاورة

( نائلة محمد المجاهد. د.م.أ تقويم األسنان ( 

نائب العميد للشئون األكاديمية والبحث العلمي   

خالد عبدالسالم الحداد  . د.م.أ مدير ادارة  الدراسات العليا    

ي يحتى المهتدي. أ
أمان 
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ي كلية طب األسنان 
 
كشف باسماء االبحاث التى تم مناقشتها ف

جامعة صنعاء     
كلية طب األسنان 
دراسات العليا  ادارةال

خديجة أحمد عمربامشموس  7

(Prevalence of Premature Loss of 

primary Teeth and its Relationship to 

Oral Hygiene, Diet, and previous 

Caries experience in Sana’a City, 

Yemen  : Cross sectional study)

معدل انتشار فقدان األسنان اللبنية 
المبكر وعالقته بنظافة 

الفم,التغذية,والتسوس في مدينة 
.(دراسة مقطعية: اليمن - صنعاء

يحسين  محمد شجاع الدين . د. م.أ
 
طب أسنان األطفال والطب الوقائ

أمل عبدالرحمن شرف الدين 8

(Knowledge and Perception of Molar 

Incisor Hypomineralization among 

Dental practitioners in Sana’a City , 

Yemen )

 معرفة وإدراك أطباء األسنان)
 الممارسين لمرض نقص تمعدن

اليمن–األسنان في مدينة صنعاء   )

يحسين  محمد شجاع الدين . د. م.أ
 
طب أسنان األطفال والطب الوقائ

عاصم جميل علي صويلح 9

(Association of functional  

malocclusion with 

temporomandibular disorders  in 

among  of adults population in  

Sana’a city  , Yemen  (

ارتباط سوء االطباق الوظيفي مع )
اضطرابات  المفصل الفكي الصدغي 

اليمن - لدى  البالغين في مدينة صنعاء
)

تقويم األسنان حسام أنس االرياني . د.م.أ

نائب العميد للشئون األكاديمية والبحث العلمي   

خالد عبدالسالم الحداد  . د.م.أ مدير ادارة  الدراسات العليا    

ي يحتى المهتدي. أ
أمان 
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ي كلية طب األسنان 
 
كشف باسماء االبحاث التى تم مناقشتها ف

جامعة صنعاء     
كلية طب األسنان 
دراسات العليا  ادارةال

نبيل علي حمادي الروضي10

The Prevalence of Maxillary Sinus 

Septa Among a Sample of Yemeni 

Adults by Using Cone-beam 

Computed Tomography

 معدل ظهور الحاجز الجيبي الفكي)
 عند عينة من البالغين اليمنيين

 باستخدام التصوير المقطعي المحوسب
(.مخروط الشعاع

ز القاسم محمد عباس  . د. م.أ جراحة الوجة والفكي 

أريج لطف عبدالرحمن عبدالمجيد 11

(Reliability of modern Radiographic 
Dental –Age Estimation Methods 

among Yemeni Children in Sana’a city , 
Yemen)

موثوقية طرق حديثة في تحديد العمر 
عن طريق األسنان باستخدام التصوير 
االشعاعي في عدد من الطفال اليميين 

(في مدينة صنعاء 

تقويم األسنان حسام أنس االرياني . د.م.أ

ناجي حسين ناجي العودي  12
(Prevalence of Transmigrated Canine 

in adult Yemeni  Population- Sana’a)

معدل انتشار األنياب المطمورة )
المهاجرة لدى البالغين اليمنين في 

(مدينة صنعاء 

( غمدان عبدهللا الحرازي. د.أ تقويم األسنان  

نائب العميد للشئون األكاديمية والبحث العلمي   

خالد عبدالسالم الحداد  . د.م.أ مدير ادارة  الدراسات العليا    

ي يحتى المهتدي. أ
أمان 
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ي كلية طب األسنان 
 
كشف باسماء االبحاث التى تم مناقشتها ف

جامعة صنعاء     
كلية طب األسنان 
دراسات العليا  ادارةال

أمال علي سالم اليوسفي 13

(Establishment of Cephalometric 
Norms for Yemeni Adults and 

comparing it with Caucasian Norms )

انشاء القياسات السيفالوميترية (

الطبيعية لليمنين البالغين ومقارنتها 
(بقياسات القوقازيين 

تقويم األسنان محمد اللبني  . د. م.أ

شفيقة محمد حيدرة مسدوس 14

(Histologic and Radiographic Study of 
Pathologic Change in Complete 

Impacted Third Molars Dental Follicles)

دراسة نسيجية وإشعاعية حول (

التغيرات النسيجية المحيطة بجراب 
.(ضرس العقل المنطمر

ز أكرم ثابت ناشر . د جراحة الوجة والفكي 

محمد علي أحمد شعالن عبدالرحمن 15

(The Occurrence of Retromolar Canal 
among a Sample of Yemeni Adults  

obtained from Cone-beam Computed 
Tomography)

 معدل ظهور قناة خلف الرحى السفلية 
لدى عينة من البالغين اليميين تم 

الحصول عليها من التصوير المقطعي 
(المحوسب مخروطي الشعاع 

ز يحيى عبدهللا الهادي. د.م.أ جراحة الوجة والفكي 

نائب العميد للشئون األكاديمية والبحث العلمي   

خالد عبدالسالم الحداد  . د.م.أ مدير ادارة  الدراسات العليا    

ي يحتى المهتدي. أ
أمان 
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ي كلية طب األسنان 
 
كشف باسماء االبحاث التى تم مناقشتها ف

جامعة صنعاء     
كلية طب األسنان 
دراسات العليا  ادارةال

ماهر مصطفى عبداللطيف  16

( Relative Prevalence of Odontogenic 
Tumors and Oral and Jaw Cysts in 

Sana’a Yemen during 2017)

معدل انتشار االورام سنية المنشئ 
واألكياس الفموية والفكية في صنعاء 

(2017لعام 

( ز القاسم محمد علي عباس. د.م.أ جراحة الوجة والفكي 

إيمان عبدالكريم الصباري 17

 (Dental Caries and Treatment Needs 

among Children with physical 

Dhamar City , Yemen :A 

Comparative Study 

تسوس االسنان واحتياجات العالج )
بين االطفال المعاقين حركياً في مدينة 

(دراسة مقارنة : اليمن – ذمار 

يأحمد  علي عبية . د.م.أ
 
طب أسنان األطفال والطب الوقائ

نسيبة محمد أحمد علي18
( Evaluation of the Quality of Fixed 

Prosthesis Impressions in  Private 

Laboratories in Sana'a city).

تقييم جودة طبعات االستعاضة السنية 
الثابتة في المعامل الخاصة في مدينة 

.(صنعاء

يمحسن الحمزي / د.م.أ
العالج التحفظز

نائب العميد للشئون األكاديمية والبحث العلمي   

خالد عبدالسالم الحداد  . د.م.أ مدير ادارة  الدراسات العليا    

ي يحتى المهتدي. أ
أمان 


