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 خانذارُ حنظُزا

  ايُم يحًذ رحًٍ   َبدَخ ػفزبٌ سغُز انزاوٌـى:ـــــاالطـ

 1551 ربرَخ انًُـالد:

 طت وجزاحخ انفى واالطُبٌ  :انؼبو خصصانز

 انىلبئٍطت اطُبٌ :   انذلُك خصصانز

 يظبػذ اطزبدانهمت انؼهًٍ:

 انهغبد:انؼزثُخ و االَكهُشَخ 

 nadia.aftan@yahoo.comكززوٍَ:انجزَذ االن

 

 : انًؤهالد انؼهًُخ. 

 انرارٌخ انكهٍـــح انجايعح انثهذ انشٓادج خ

 1591 طت االطُبٌ ثغذاد انؼزاق ثكبنىرَىص  1

 2113 االطُبٌطت  ثغذاد انؼزاق انًبجظزُز  2

 0202 طت االطُبٌ ثغذاد انؼزاق الدكتوراه  3

 

 :انزذرَض انجبيؼٍ. 

 انى -انفررج يٍ  انجايعح (/انًعٓذ انجٓح  )انكهٍح خ

 1559 االَجبرجبيؼخ  طت االطُبٌكهُخ   1

 ونغبَخ اٌِ  - 1555 جبيؼخ ثغذاد طت االطُبٌكهُخ   2

 انقسى اسى األطرٔحح 
ياجسرٍر / 

 دكرٕراِ
 انسُح

 
Association between periodontitis 

and acquired coronary heart disease 

 

جايعح تغذاد كهٍح 

 طة االسُاٌ  
 2003 ياجسرٍر
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Selected salivary constituents and  

oral health status  among type 1 

diabetic children 

 

جايعح تغذاد كهٍح 

 طة االسُاٌ  
 2010 دكرٕراِ

 

 انًؤرًزاد وانُذواد انؼهًُخ انزٍ شبرن فُهب. 

َٕع  يكاٌ اَعقادْا انسُح انعُٕاٌ خ
 انًشاركح

انًهرقى انعهًً انصانس نفرع طة اسُاٌ   1

 االطفال ٔانٕقائً
2012 

كهٍح طة االسُاٌ 

 جايعح تغذاد
 يشارك

يؤذًر انطة انعذنً انعانًً االٔل  فً   2

 انعراق 
2012 

كهٍح انعهٕو جايعح 

 انُٓرٌٍ
 حضٕر

انًؤذًرانعهًً انحادي عشر كهٍح انطة    3

 انجايعح انًسرُصرٌح
 يشارك فُذق يرٌذٌاٌ فهسطٍٍ 2012

 يشارك فُذق تاتم   2012 انًؤذًرانعهًً انصانس  كهٍح طة انكُذي    4

5  
 2012 انًؤذًر انذٔنً االٔل  نهعهٕو انطثٍح 

نكهٍح انطة جايعح 
 كرتالء

 يشارك

فً انُجف نطة انًؤذًر انذٔنً انصانس   6

 االسُاٌ
 حضٕر يذٌُح انُجف 2012

انًؤذًر انذٔنً االٔل نكهٍح انرافذٌٍ انجايعح    1

 نطة االسُاٌ
 يشارك فُذق تاتم 2012

 حضىر لبػخ درة انًىطىٌ 2116 انًؤرًز انذونٍ نذائزح  يذَُخ  انطت   9

 يشبرن لبػخ درة انًىطىٌ 2116 انًشاركح فً يؤذًر انذراساخ انعهٍا  5

يشاركح فً دٔرج انرعهٍى انًسرًر نطة   11

 االسُاٌ االطفال  ٔانٕقائً 

22-12-

2012  

كهٍح طة االسُاٌ 

 جايعح تغذاد
 يشاركح

حضٕر فً يؤذًرانعهًً انخايس عشر كهٍح   11

 انطة جايعح تغذاد 

22-10-

2012 

كهٍح انطة  جايعح  

 تغذاد
 حضٕر

يشاركح فً يؤذًر كهٍح انطة جايعح   12

 كرتالء

2 – 12- 

2012 

كهٍح انطة جايعح  

 كرتالء
 يشاركح 

حضٕر انًؤذًر انذٔنً انعهًً انعانًً   13

 انصاند  نطة االسُاٌ فً انُجف

12- 12 

-2012 
 حضٕر يذٌُح انُجف 

حضٕر انًؤذًر انعهًً انعانًً االٔل نهطة   14

 انعذنً فً انعراق  

22-2-

2012 
 حضٕر جايعح انُٓرٌٍ

انًشاركح فً يؤذًر انذراساخ انعهٍا نطة   15

 االسُاٌ 

2-12-

2012 
 يشاركح قاعح درب انًٕسٕي 
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َٕع  يكاٌ اَعقادْا انسُح انعُٕاٌ خ
 انًشاركح

انًؤذًر انعهًً انذٔنً االٔل نهرقٍُاخ انطثٍح   16

 ٔانثٍٕنٕجٍح 
5-3-

2111 

جبيؼخ انفزاد االوطظ 

 –انًؼهذ انزمٍُ  –انزمُُخ 

 انكىفخ 
 يشبرن

-3-31 انًؤذًر انعهًً انراتع نطة انكُذي   11

2111 

 فُذق ثبثم 
 يشبرن

-3-3 انًؤذًر انعهًً االٔل نجراحح انٕجّ ٔانفكٍٍ   19

2111 

َمبثخ اطجبء االطُبٌ  

 ثغذاد
 حضىر

15  
 يؤذًر كهٍح طة االسُاٌ  انسُٕي

6-5-

2111 

َمبثخ اطجبء االطُبٌ  

 ثغذاد
 يشبرن

 يحبضزح 

21  
 يؤذًر كهٍح طة االسُاٌ  انسُٕي

6-5-

2111 

َمبثخ اطجبء االطُبٌ  

 ثغذاد
 يشبرن

 ثىطزز

21  
 2111-5 يؤذًر طة  اطفال  كرتالء

دائزح صحخ كزثالء 

ثبالشززان يغ كهُخ طت  

 كزثالء 

  يشبرن

-5- انًؤذًر انعهًً انذٔنً نكهٍح االسراء   22

2111 

 كهُخ االطزاء انجبيؼخ 
 يشبرن

 يشبركبد وَشبطبد اخزي  23

ػضىح فٍ انًهزجبٌ  االول نهزظىق   24

ارشبداد حىل )انخُزٌ نكهُخ انطت ثغذاد 

رظىَك يىاد صحخ انفى واالطُبٌ و 

 اطُبٌ(

25-

31-3-

2111 

كهُخ انطت جبيؼخ 

 ثغذاد 
 يشبرن

 يشبرن يذارص اثزذائُخ  2111 انًشبركخ فٍ َىو انؼبنًٍ نصحخ انفى   25

دورح انزؼهُى انًظزًز نطت االطُبٌ   26

 االطفبل  وانىلبئٍ

15-3-

2111 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 يشبرن

دورح انزؼهُى انًظزًز ايزاض يب حىل   21

 االطُبٌ

14-3-

2111 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

دورح انزؼهُى انًظزًز فزع انؼهىو   29

 االطبطُخ

11-4-

2111 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

 

 

 

 

 انهجبٌ انؼهًُخ   25
31  

 نجُخ اشزاف طالة انًبجظزُز
كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 داخم انكهُخ 9-11-2116
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31  
 نجُخ اشزاف طالة انًبجظزُز

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 داخم انكهُخ 31-11-2116

32  
 نجُخ اشزاف طالة انًبجظزُز

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 داخم انكهُخ 2111-

   2انؼذد  نجُح االشراف عهى طالب انذكرٕراِ   33

االطُبٌ  كهُخ طت نجُخ يُبلشخ طالة انًبجظزُز  34

 جبيؼخ ثغذاد

 داخم انكهُخ 31-11-2116

   4انؼذد  نجُخ يُبلشخ  طالة انذثهىو  35

نجُح يُاقشح  تحٕز انرخرض نهًرحهح   36

 انخايسح 

 4انؼذد 
  

نجُح ايرحاٌ انعًهً نًادج  طة   31

 االسُاٌ انٕقائً نهًرحهح انخايسح 

 
  

 نجُح يُاقشح انسًُاراخ نطهثح   39

 ٔقائً دراساخ انعهٍا ياجسرٍر ٔ دتهٕو 

 
  

نجُح ذقٍٍى تحٕز ذرقٍح عهًٍح  نجايعح   35

 انثصرج 
 2111-3-6ثزبرَخ   315رلى انكزبة 

 فزع طت اطُبٌ االطفبل وانىلبئٍ نجُح  ايرحاٌ طهثح يعادنح انشٓادج  41

 2111-6-5ثزبرَخ   نجُح اسرالل نثحٕز انررقٍح انعهًٍح   41

 

 .األخزياألَشطخ انؼهًُخ  

)داخم / خارض(  انسُح يكاٌ انُشاط َٕع انُشاط خ
 انكهٍح

لجنة االمتحان الشامل   1
لطالب الدبلوم في طب 
 اسنان االطفال والوقائي

طب االسنان جامعة كلية 
 بغداد

 داخل الكلية 0206

لجنة االمتحان الشامل    2
لطالب ادكتوراه في طب 

 اسنان الوقائي 

طب االسنان جامعة كلية 
 بغداد

 داخل الكلية 0206

 خارج الكلية 0206 كلية الطب جامعة االنبار  نجُخ رمُُى ثحىس ػهًُخ  3
4  

رئُض نجُخ رذلُك درجبد 

 االيزحبٌ انشبيم  نطالة انذثهىو

طب االسنان جامعة كلية 
 بغداد

 داخل الكلية 0206
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 رؼهُى يظزًز  5

دورح انزؼهُى انًظزًز نطت   6

 وانىلبئٍاالطُبٌ االطفبل  
21-12-2116 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 يشبرن

دورح انزؼهُى انًظزًز نطت   1

 االطُبٌ االطفبل  وانىلبئٍ
15-3-2111 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 يشبرن

دورح انزؼهُى انًظزًز   9

 ايزاض يب حىل االطُبٌ
14-3-2111 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

انًظزًز فزع دورح انزؼهُى   5

 انؼهىو االطبطُخ
11-4-2111 

كهُخ طت االطُبٌ 

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

 

 

 حهمبد دراطُخ  11

كهُخ طت االطُبٌ  2111-3-5 انًشاركح فً حهقح دراسٍح  11

 جبيؼخ ثغذاد
 يشبرن

كهُخ طت االطُبٌ  2111-4-31 جضٕر حهقح دراسٍح  12

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

 

 َذواد ػهًُخ  13

كهُخ طت االطُبٌ  Ab 23-11-2116َذٔج حٕل   14

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

كهُخ طت االطُبٌ  IQ 25-12-2116َذٔج عهًٍح حٕل   15

 جبيؼخ ثغذاد
 يشبرن

كهُخ طت االطُبٌ  2116-11-13 َذٔج عهًٍح حٕل انسٕاك  16

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

كهُخ طت االطُبٌ  2116-11-13 َذٔج عهًٍح حٕل انهٍزر  11

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

 & T. Scanَذٔج حٕل   19

SPSS 

كهُخ طت االطُبٌ  2111 /1/ 2

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

َذٔج جٕل  عايم انراشٍر   15

 نهًجالخ انعانًٍح

كهُخ طت االطُبٌ  2111  /1 /19

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

فزع انؼهىو  2111- 1- 25 انرذخٍٍ َذٔج حٕل  21

 االطبطُخ
 حضىر

كهُخ طت االطُبٌ  2111 - 2 - 26 َذٔج يؤذًر اٌذك  21

 ثغذاد جبيؼخ
 حضىر

 حضىر لبػخ فبضم انمذطٍ 2111-2-29 َذٔج حٕل انُفاٌاخ  22

كهُخ طت االطُبٌ  2111  -3 – 12 َذٔج عٍ اجراحح انفى  23

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

َذٔج نهٍٕو انعانًً نصحح   24

 انفى

لبػخ درة  2111 - 3 - 21

 انًىطىٌ
 حضىر

كهُخ طت االطُبٌ  PROBIOTICS 16 - 4 - 2111َذٔج عٍ   25

 ثغذاد جبيؼخ
 حضىر
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َذٔج حٕل ذجٍٓزاخ انحًاٌح   26

 انشخصٍح

كهُخ طت االطُبٌ  2111-  4 - 31

 جبيؼخ ثغذاد
 حضىر

َذٔج حٕل ساليح انهغح   21

 انعرتٍح

 حضىر لبػخ فبضم انمذطٍ 2111  -5  -3

انًفصم  ضَذٔج  حٕل ايرا  29

 انفكً

 حضىر فزع  طت انفى  4-2111

 

 انهجبٌ انؼهًُخ 
نجُخ االشزاف ػهً طالة   25

 انًبجظزُز 

   1انؼذد 

نجُخ االشزاف ػهً طالة   31

 انذكزىراِ 

   2انؼذد 

نجُخ يُبلشخ  ثحىس انزخزط   31

 نهًزحهخ انخبيظخ 

   3انؼذد 

نجُخ رذلُك درجبد االيزحبٌ   32

 انشبيم  نطالة انذثهىو
   

نجُخ ايزحبٌ انؼًهٍ نًبدح    33

طت االطُبٌ انىلبئٍ 

 نهًزحهخ انخبيظخ 

   

نجُخ يُبلشخ انظًُبراد   34

نطهجخ دراطبد انؼهُب 

 يبجظزُز و دثهىو 

   

نجُخ رمُُى ثحىس رزلُخ   35

 ػهًُخ  نجبيؼخ انجصزح 

-6ثزبرَخ   315رلى انكزبة 

3-2111 

  

ػضى فٍ نجُخ  ايزحبٌ   36

 طهجخ يؼبدنخ انشهبدح 

   

نجُخ اطزالل نجحىس انززلُخ   31

 انؼهًُخ 

   2111-6-5ثزبرَخ  

 

 

 فً يجبل انزخصص نخذيخ انجُئخ وانًجزًغ أو رطىَز انزؼهُى. انُشبطبد

 

ػضىح فٍ انًهزجبٌ  االول نهزظىق 

 انخُزٌ نكهُخ انطت ثغذاد

 )ارشبداد صحُخ ورظىَك يىاد اطُبٌ(  

25-31-3-

2111 

كهُخ انطت جبيؼخ 

 ثغذاد
 يشبرن

 يشبرن يذارص اثزذائُخ  2111 انًشبركخ فٍ َىو انؼبنًٍ نصحخ انفى 

 

 

 انًمزراد انذراطُخ انزً لًذ ثزذرَظهب.
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 انسُح انًادج انقسى خ

 طت اطُبٌ االطفبل وانىلبئٍ  1
نهًزحهخ  طت اطُبٌ انًجزًغ

 انضبنضخ
2111 

 طت اطُبٌ االطفبل وانىلبئٍ  2
انؼًهٍ طت اطُبٌ انىلبئٍ  

 انخبيظخنهًزحهخ 

انً انىلذ  2115

 انحبنٍ

 طت اطُبٌ االطفبل وانىلبئٍ  3
طت اطُبٌ انىلبئٍ  انؼًهٍ 

 نهذراطبد انؼهُب

انً انىلذ  2115

 انحبنٍ

4  
 طت اطُبٌ االطفبل وانىلبئٍ

طت اطُبٌ ولبئٍ َظزٌ 

نهذراطبد انؼهُب دثهىو و  

 يبجظزُز ولبئٍ

2116-2111 

5  
 طت اطُبٌ االطفبل وانىلبئٍ

ولبئٍ يزمذو َظزٌ طت اطُبٌ 

نهذراطبد انؼهُب 

 يبجظزُزولبئٍ

2116 

 

 .انجحىس انًُشىرح داخم وخبرط انؼزاق

 ػُىاٌ انجحش انًجهخ انؼهًُخ انؼذد انًجهذ انظُخ د

1  
2016 1 12 

Al-Kindy College 

Medical Journal 

Association between 

periodontitis and 

acquired coronary 

heart disease 

2  

2016 4 28 

Journal of 

Baghdad College of 

Dentistry 

Oral health status 

among group of 

patients with juvenile 

idiopathic arthritis 

according to duration 

of illness  and age 

group in Iraq 

3  
2016 1 13 

Mustansiria Dent J 

(MDJ) 

Oral health status 

among patients treated 

with fixed orthodontic 

appliance at different 

time intervals 
4  

2016  
لجىل 

 َشز

Journal of 

Baghdad College of 

Dentistry 

Dentition status   in 

relation to nutritional 

condition among a 

group of intermediate 

schools in Al- Najaf 

City / Iraq 

5  

2016 4 28 

Journal of 

Baghdad College of 

Dentistry 

Oral health status 

among group of 

patients with juvenile 

idiopathic arthritis 

according to duration 

of illness  and age 

group in Iraq 
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6  
2017 1 29 

Journal of 

Baghdad College of 

Dentistry 

Gingival health 

condition and salivary 

physical properties 

among patients with 

inter maxillary fixation  

(follow up study) 

1  
2017 1 16 

IRAQI 

POSTGRADUATE 

MEDICAL 

JOURNAL 

(IPMJ) 

TMJ disorders among 

patients with juvenile 

idiopathic arthritis 

9  
2017 1 29 

J Bagh Coll 

Dentistry 

White spot lesions 

among patients with 

fixed appliance 

5  
2017 6 4 IJSR 

Salivary IgA and total 

protein among 

children with caries 

and caries free 

correlating to their 

mothers 

11  

2017 6 6 IJSR 

Salivary matrix 

metalloproteinase 

(MMP-8) in relation to 

periodontal health 

status among a group 

of patients with 

acquired coronary 

heart disease 

11  

2017 6 6 IJSR 

Assessment of 

Interleukin-1β and 

Myeloperoxidase 

Levels around 

Implants Versus 

Natural Teeth with the 

Impact of Aloe vera 

 

 .كزت انشكز، انجىائش وشهبداد انزمذَز

كراب انشكر أٔ انجائزج أٔ  خ

 شٓادج انرقذٌر

 انسُح رقى انكراب انجٓح انًاَحح

 2017-6-30  طت االطُبٌكهُخ ػًُذ  كزبة شكز ورمذَز  1

 2017-6-21  طت االطُبٌكهُخ ػًُذ  كزبة شكز ورمذَز  2

3    
 

 

4    
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 .انؼمىثبد االدارَخ حبدٌ ػشز : 

 سُح انُشر سى انكرابا خ

  ال توجد  1
 

 .انزذرط انىظُفٍصبٍَ ػشز: 

 انى -انفررج يٍ  انجٓح انٕظٍفح خ

 1891اىل  1891 التعليميمستشفى الكرامة  طبيب اسنان  مقيم دوري   1
 1891اىل  1891 دائرة صحة بابل طبيب اسنان ممارس   2
 1881اىل  1891 دائرة صحة بغداد الكرخ طبيب اسنان ممارس   3
 1888اىل  1889 جامعة االنبار كلية طب االسنان طبيب اسنان ممارس  4
 احلايلاىل  الوقت  1888 جامعة بغداد كلية طب االسنان طبيب اسنان اختصاص   5

 


