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Name :maha talal fattah sulaiman AL-Saffar 
:ييا طالل فتاح ضهيًاٌ انصفار االضى انرباعي ًانهقب  

 

Date & place of birth :mosul 25-8-1972 : 1972--8- 25انًٌصم تاريخ ًيكاٌ انًيالد  

Sex: female انثَ :انجنص  

Department :dental basic sciences :األضاضيتانعهٌو  انفرع  

General Specialty:BDS :بكانٌريٌش طب ًجراحت انفى ًاالضناٌاالختصاص انعاو  

Specific Specialty:PH.D in oral and dental pharmacology :دكتٌراه ادًيت انفى ًاالضناٌ االختصاص انذقيق  

Degree:PH.D :دكتٌراه انشيادة  

Academic Post:assistant proffesor :اضتار يطاعذ انهقب انعهًي  

Current address :mosul-alaraby  : انًٌصم حي انعربي انعنٌاٌ انحاني /  

Marital status :married : يتسًجو انحانت االجتًاعيت  

Number of years in service:24  24:انخذيتعذد ضنٌاث  

Nationality :Iraqi  عراقيتانجنطيت ::  

Academic E. mail:mahatalal72@uomosul.edu.iq 
االكاديًي عنٌاٌ انبريذ االكترًني  

mail:mahatalal72@uomosul.edu.iq   : 

Mobile No.:07706364835  07706364835رقى انياتف:  

Google scholar:maha T AL-Saffar 
          انعهًيانباحث 

maha T AL-Saffar: 

Research gate:maha T AL-Saffar 
 انبٌابت انبحثيت

maha T AL-Saffar: 

Researcher ID:G-4076-2019 
 يعرف انبحث

ID:G-4076-2019: 
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Professional and Academic Experience انخبراث انعهًيت 

Assistant proffesor in the department of dental 

basic sciences 

االضاضيت اضتار يطاعذ تذريطي في فرع عهٌو طب االضناٌ 

الضناٌ جايعت انًٌصم ًانَ حذ االٌفي كهيت طب ا  
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Participati

ons in 

Scientific 

Conferenc

es, 

workshops

, 

symposiu

ms, ect. ( 

last three 

years) 

 انًشاركاث في انًؤتًراث ًًرظ انعًم ًاننذًاث انعهًيت...انخ  )انطنٌاث انثالثت االخيرة(

 2019 داخم انقطر يؤتًر كهيت انُور انزبيؼت نطب االسُبٌ

 2018 داخم انقطر يؤتًر انًوصم انخبَي نطب االسُبٌ ورراحت انورّ وانفكيٍ

international dental conference of al- noor 

university 
4/12/2019 داخم انقطر  

 

5/7/2018 داخم انقطر َذوة االيذز  

26/4/2018 داخم انقطر َذوة انؼهى كم انحيبة  

medical education programm 4/12/2018 داخم انقطر  

digital application in prosthodontics 14/3/2019 داخم انقطر  

 google scholer and research انتسزيم في صفحبث

gate 
7/3/2019 داخم انقطر  

10/4/2019 داخم انقطر خطورة تفشي ظبْرة انًخذراث في انًزتًغ  

 92/3/9102 انشريحت انزرحوييت انسُيت

microbial infection of periodental diseases  9102 -كبَوٌ االول 

نهتخميف ببنًضبداث انحيويت االسبوع انؼبنًي  02/00/9102 

 92/4/9102 َذوة كهيت انصيذنت انذواء االصهي انًُشآ وانزُيس واالفبق انًستمبهيت

 9/3/9102 اسس انبحج انؼهًي وانُشر في انًزالث انؼبنًيت انرصيُت

 orcid, research ID .Academia ,edu 30/3/9102انتؼريف وانتسزيم  في يوالغ 

االرتمبء في كتببت انبحوث وَشرْب يٍ ارم  3/4/9102 

google sckoler and research gate 3/7/9102 

 2/5/9102 ساليت انهغت انؼربيت

 92/9/9102 انخسٌ انسحببي وكيفيت انتؼبيم يغ انًصبدر

 09/3/9102 برَبيذ االستالل انخبص ببنبحوث انؼهًيت ورسبئم انًبرستير واطبريح انذكتوراِ

digital application in orthodontics 04/3/9102 
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 يالحظاث ييًت:

( 10يتى أدخال انبياناث عهَ حجى خط )   

 (Times New Romanنٌع انخط انًعتًذ في انهغت االنكهيسيت ىٌ )

 

Publications ( 

last three 

years) 

)انطنٌاث انثالثت االخيرة(  انًنشٌراث انعهًيت   

 The Effect of Zinc Sulphate Mouth 

Rinse on Halitosis Compared With 

Chlorhexidine and Placebo Rinses:A 

Comparative Study 

2019 

 

 

 

international 

journal of 

pharmaceutical 

research 

The Effects of Luteolin (nano particles ) on The Healing of 

extracted Tooth Socket in Rabbits 

journal of oral research2019 

 

Other Activities ( last three years) ٍانطنٌاث انثالثت االخيرة( اننشاطاث االخر(  

 زياراث يبذانيت نًذرضت االًائم ًيذرضت انًبذعٌٌ 

احير ػالد انكيتوبروفيٍ وانبراسيتول نجنت يناقشت نرضانت انًاجطتير

 في انتئبو انؼظى في االرَب  دراست

 االشراف ػهى طبنب يبرستير

 ػضو نزُت ػهًيت في انمسى

 ػضو نزُت يمبصت

حبئكػضو نزُت تذليك و  

 ػضو نزُت صيذنيت

Appreciation letters  ( last three years) انطنٌاث انثالثت االخيرة( كتب انشكر(  

(6انعًيذ )   

(2رئيص انجايعت)  
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