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Humaidat Village in Ninevah.
The effect of dental educational level in
adults (18-25 years old)with crowded teeth
on the plaque and gingival conditions.
Prevalence of dental caries, dental health
attitude and behavior in Humaidat Village,
Ninevah at the entry of 21st century.
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Nursery school children.
Dental caries risk indicators by using
International Caries Detection and
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Caries severity of primary teeth among
kindergarten children in Mosul City using
International Caries Detection and
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Evaluation of dental caries prevalence
among children in Mosul City center using
Significant Caries Index.
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1. Effect of Er, Cr:YSGG Laser Output Power
on Enamel Caries Prevention: An in vitro
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