
 
للكادر التدرٌسً السٌرة الذاتٌة جامعة الموصل / كلٌة طب االسنان /  

University of Mosul / College of Dentistry / C.V. of Academic Staff 

 

 

 

 

 

 

 

Name : Fatin M. Hmam Salih Al-Taie : فاتٍ دمحم حًاو صانح انطائي االصى انرتاعي وانهقة  

Date & place of birth :30/12/1967      Mosul    : انًىصم      2691 \  21\ 03تاريخ ويكاٌ انًيالد  

Sex: female  اَثى :انجُش  

Department : Bisc Science   :انعهىو االصاصيح انفرع  

General Specialty: Physics  :انفيزياء االختصاص انعاو  

Specific Specialty:  Physics :انفيزياء االختصاص انذقيق  

Degree: Master  :انًاجضتير انشهادج  

Academic Post:  Lecturer assistant .  :يذرس يضاعذ انهقة انعهًي  

Current address : Mosul / Al-Hadbaa. : قرب جايع ركىاٌ اتٍ قيش–حي انحذتاء ---انًىصم  انعُىاٌ انحاني  

Marital status : Married.  : يتزوج انحانح االجتًاعيح  

Number of years in service: 18 years.  صُح 21 :انخذيحعذد صُىاخ  

Nationality : Iraqi  : عراقيح انجُضيح  

Academic E. mail:  fatinmhmam@uomosul.edu.iq   fatinmhmam@uomosul.edu.iq:  االكاديًي عُىاٌ انثريذ االكتروَي    

Mobile No.: 07708222933 : 31131111600رقى انهاتف  

Google scholar: 
                                           Fatin,M.Hamam      :انثاحث انعهًي  

https//scholar google.com  

Research gate: 
فاتٍ دمحم حًاو  :انثىاتح انثحثيح  

https//www.researchgate.net                                                    

Researcher ID:  انثحثيعرف:  
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Professional and Academic Experience  العلمٌةالخبرات  

 سنة فٌزٌاوي افدم فً مختبر الفٌزٌاء فرع العلوم االساسٌة 31 

سنوات مدرس مساعد فً مختبر الفٌزٌاء فرع العلوم  5

  االساسٌة 
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Participations in Scientific Conferences, workshops, 

symposiums, ect.( last three years) 

المشاركات فً المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمٌة...الخ  

 )السنوات الثالثة االخٌرة(

االسنان  لطب الدولً اربٌل المؤتمر فً المشاركة -3     

 طب كلٌة/االسنان صناعة فرع/ العمل ورشة اعمال فً المشاركة -2

(4)االسنان   

 طب كلٌة/االسنان تقوٌم فرع/ العمل ورشة اعمال فً المشاركة -1

 االسنان 

 طب كلٌة/االساسٌة العلوم فرع/ العمل ورشة اعمال فً المشاركة-4

  (1)االسنان

البٌطري  كلٌة الطب/ التدربٌة الدورة فً المشاركة  -5  

االسنان  طب كلٌة/االساسٌة العلوم فرع/ العلمٌة الندوة فً المشاركة -6

(2)  

العربٌة  اللغة سالمة دورة  فً لمشاركةا  -7  

االول الطالبً الملتقى فً المشاركة -8  

 

 

  

Publications ( last three years) السنوات الثالثة االخٌرة(  المنشورات العلمٌة(  

 معلمات باستخدام نٌنوى محافظة فً الرٌاح سرع تخمٌن -3 

   وٌبل

2-Correlations   between Wind Power Density and 

Different Meteorological Parameters in Nineveh 

Governorate  

  

Other Activities ( last three years) السنوات الثالثة االخٌرة( النشاطات االخرى(  
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الحظات مهمة:م  

( 23يتى أدخال انثياَاخ عهى حجى خط )  

 (Times New Romanَىع انخط انًعتًذ في انهغح االَكهيزيح هى )

 

 

 

 

 

لجنة  دائمٌة )امتحانٌة(  – 3   

لجان جرد  -2  

لجنة توثٌق الدرجات  -1  

)الوزاري(لجنة خاصة باالمتحان التقوٌمً  -4  

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

المختبرات اعمار اعادة فً المبذولة للجهود تثمٌن -3    

  السنوي الجرد لجان فً عملكم اداء فً المبذولة للجهود تثمٌن -2

  الدرجات توثٌق لحنة عملكم اداء فً المبذولة للجهود تثمٌن -1

(5) االمتحانٌة اللجنة فً المتمٌزة للجهود تثمٌن -4  

الرصٌنة العلمٌة المجالت فً علمٌة بحوث نشر -5  


