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repaired acrylic denture base resin cured by 

two different techniques. 
   2غدد   7مجلد    مجلة المستنصرية لطب األسنان

2010 
4-ُ Evaluation of the effect of sodium 

hypochlorite on the transverse strength of 

acrylic denture base resin 
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6- Effect of denture cleansers on transverse strength 

of heat cure 

polymerizing acrylic resin. 
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Evaluation of  the effect of different surface 

treatment on bond strength and microleakage of 

heat cure acrylic resin at Co/Cr alloy and PEEk 

polymer interface 

name of student: Noor Ahmad  jassam  
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1- Thesis Title - Evaluation of the effect of silver 

nitrate and povidone iodine incorporated into 

acrylic based soft denture liner on some of the 

mechanical and physical properties of soft liner 

material. 

Name of student - Qussay Abdulateef Hasan. 

Place of discussion - in the hall of Ali al-Gharawi at 

the College of Health and Medical Sciences / 

Baghdad 

Year - 26/7/2017. 

Membership - Member 

 

2-Effectof storage methods and UV-

photofunctionalzation on biomechanical  behavior  

of commercially pure titanium 

name of student: Yass Mohammed Musadq / 

College of Dentistry –Baghdad 2017 

3-Evaluation of ionic release and micro hardness of 

two types of dental base casting 

alloys(Co/Cr),(Ni/Cr) A comparative study 
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Properties of Heat Cured acrylic Resin Denture 

Base Material 
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6- Assessment of marginal accuracy of CAD/CAM 

interim crown material by two different types of 

dental laboratory scanners on different types of die 

material (PEEK & Metal) 

 name of student: Safa Abd-Alrahman Hussain 

College of Health and Medical Technology,2019. 

   

 

 


