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Name :Alyaa Ismael Naser Alneamy : عهياء إصًاعيم َاصر إصًاعيم انُعيًياالصى انرباعي وانهقب  

Date & place of birth : mosul / 30/1/1982 : 03/1/1891انًىصم/تاريخ ويكاٌ انًيالد  

Sex: female اَثى:انجُش  

Department : oral and maxillofacial surgery :جراحت انفى وانىجه وانفكيٍ انفرع  

General Specialty: oral and dental  surgery :طب وجراحت انفى واالصُاٌ االختصاص انعاو  

Specific Specialty: oral and maxillofacial surgery :جراحت انفى وانىجه وانفكيٍ االختصاص انذقيق  

Degree: MSc :ياجضتير انشهادة  

Academic Post:  Assiss. lecturer :يذرس يضاعذ انهقب انعهًي  

Current address : mosul : انًىصم حي انفالح انعُىاٌ انحاني  

Marital status : married : يتزوجت انحانت االجتًاعيت  

Number of years in service: 14 11 :عذد صُىاث انخذيت  

Nationality : Iraqi : عراقيت انجُضيت  

Academic E. mail: alyaaismael@uomosul.edu.iq alyaaismael@uomosul.edu.iq   االكاديًي االكتروَيعُىاٌ انبريذ:  

Mobile No.: 07701766626 : 37731700010 رقى انهاتف  

Google scholar: not found :اليىجذ انباحث انعهًي  

Research gate: Alyaa Ismael Alyaa Ismael   :انبىابت انبحثيت

Researcher ID:   G-8006-2019 G-8006-2019 يعرف انبحث:  
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Professional and Academic Experience  العلميةالخبرات  

Oral surgery 

Dental implantology 

Periodontology 

 جراحة الفم

 زراعة االسنان

 امراض ماحول اللثة
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Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect. ( last three years) 

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية...الخ  

 )السنوات الثالثة االخيرة(

erbil international dental meeting 

waterlase laser device clinicalapplication in 

dentistry 

advance in restorative dentistry  

3102   scientific symposium of prosthetic 

department    8 th scientific symposium of 

prosthetic department     

dental implantology on the Otmedical implant 

system in 2nd of april 2013 

 المؤتمر الموصل الثاني لطب االسنان و جراحة الوجه والفكين

    

 المؤتمر الموصل االول لطب االسنان و جراحة الوجه والفكين

    

 المؤتمر الموصل الرابع لطب االسنان و جراحة الوجه والفكين

    

  الملتقى الطالبي االول في كلية طب االسنان

   

     

ندوة التعليم المستمر لفرع الجراحة الفم والوجه والفكين بتاريخ 

بعنوان 01/00/3102    

الندوة العلمية التخصصية الثانية لفرع العالج  

بعنوان 30/4/3104التحفظي  بتاريخ       

ثامنة لفرع االصناعة ندوة التعليم المستمر ال   

لندوة العلمية لزراعة االسنانا     

نلمية لمعالجة االلم في طب االسناالندوة الع    

كين جراحة الفم و الوجه والفالندوة العلمية االولى لفرع   

 )حالت ماقبل سرطان الفم(

جراحة الفم والوجه والفكين الندوة التخصصية االولى لفرع  

الندوة التخصصية الثالثة لفرع    

جراحة الفم والوجه والفكين )االفاق الحديثة في طب وجراحة 

الندوة العلمية    الفم واالسنان(

 جراحة الفم (ع جراحة الفم والفكين )تطبيقاتع التخصصية لفر

  الليزر في

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة(  المنشورات العلمية(   

"the effect of the new hemostatic agent 

Ostene® on bone healing: An experimental 

study in rabbits."    

   

Effect of length and diameter of dental 

implants on primary stability   
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Assessment of Peri Implant Osteal Changes by 

Radiographic Evaluation Using Standard 

Orthopantomograph and Periapical View a 

Retrospective Study    

   

Inter oral surgeon‟s estimation and 

performance of dental implant as a restoration 

of oral occlusal integrity (a survey study 

questionnaire)     

  

Evaluation of Chitosan as dressing for skin 

wound. Histopathological experimental study 

in rabbits     

  

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( النشاطات االخرى(  

  

Appreciation letters  ( last three years) السنوات الثالثة االخيرة( كتب الشكر(  

   استقبال ثانوية المعرفة 

 القاء محاضرات خالل الدورة التدريبية التابعة لنقابة االسنان

  

   نشاطات التعليم المستمر

    عضو اللجنة العلمية في الموتمر الموصل الرابع

ورشة العمللجنة تحضيرية في     

   لجنة الجرد
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الحظات مهمة:م  

( 13يتى أدخال انبياَاث عهى حجى خط )   

 (Times New Romanاالَكهيزيت هى )َىع انخط انًعتًذ في انهغت 

 

 

 

 

 

   النتشر في مستوعبات سكوبس

 لجنة تحضيرية لندوة جراحة الفم

 كتاب شكر من قبل رئيس الجامعة

 كتاب شكر اخر من رئيس الجامعة

   كتاب شكر من قبل محافظ نينوى


