
 

 Academic CV  ژیاننامەی ئەکادیمی

 

 Personal Information زانیاری  کەسیی:

 ناوی تەواو

Full Name 

 رحمان ره وا صالح محمد

 پلەی زانستی

Scientific Rank 

 مامؤستا

 لە دایکبوون

Date of Birth 

18/7/1983 

 رەگەزنامە

Nationality 

 عیراقى

 رەگەز

Gender 

 مى  

 ئیمەیلی فەرمی

University Email 

Address 

@su.edu.krdrawa.mohammed 

 ئیمەیلی کەسیی

Personal Email 

Address 

 

rawa_salih13@yahoo.com 

 ژمارە مۆبایل

Mobile Number 

07504833378 

 شانی دانیشتنناونی

Address 

 سیتاقان–هةولیر 

 

 

 

 

 

 

Photo 

(Optional) 

mailto:rawa.mohammed@su.edu.krd
mailto:rawa_salih13@yahoo.com


 Degrees & Certificates بروانامەکان:

-  

    Title of MA and PhD Thesis     ناونیشانی نامەی ماستەر /دکتۆرا

 ماستەر )ناونیشان بە زمانی تویژینەوە(

Title of MA Thesis 

اثر استخدام إستراتیجیة التساؤل الذاتي في التحصیل و االتجاه نحو مادة 

 التاریخ لدى طالبات الصف العاشر األدبي 

 دکتۆرا)ناونیشان بە زمانی تویژینەوە(

Title of PhD Dissertation 

 قوتابي دكتؤرا

 Specialization  پسپۆری : 

 (ني وانةوتنةوةكارَيطا)      Generalگشتی   

 (  ني وانةوتنةوةي مَيذووكارَيطا)       Specificورد   

   Experience شارەزایی:

 رَيطاكاني وانةوتنةوة

  Languages  زمانەکان:

 زمانی دایک:

Mother Language 

 كوردي

 ٢نی زما

Language nd2 

 عةرةبي

 ٣زمانی 

Language rd3 

 ئینكلیزى 

 نامە ، شوین/والت، ساڵوابر

Degree ,Place, Year  

سةالحةدين ،كوليذي ثةروةردةي بنةرةتي،بةش زانستة زانكؤي –بةكالؤريوس 
 2008-كؤمةاَليةتيةكان

زانكؤي سةالحةدين ،كوليذي ثةروةردةي بنةرةتي،بةش زانستة   -ماستةر 
 2015-تيةكانكؤمةاَلية

بةشي رَينمايي دةرووني -ةكؤلَيذي ثةروةرد-زانكؤي سةالحةدين-قوتابي دكتؤرا
 ثةروةردة

 



 Courses      خولی راهێنان:

 ناونیشانی خول ، ماوە ، رێکەوت ، شوێن

Course Title ,duration ,Date , place 

1- Statistics and Statistical Data Analysis with SPSS, 

GraphPad Prism, College of Science, Erbil.  

Training course about Diversity and Entrepreneurship 

in Education   FA University in Nuremberg and 

Erlangen , Germany 

 Scientific Research (Publications) توێژینەوەی زانستی:-

 ناونیشانی ، ژمارە)بەرگ( ، ناوی گۆڤار ، ساڵ

 

السلوك التربوي وعالقتە بالتنظیم الذاتي لدي تدریسي مرحلة 

التعلیم االساسي وفق بعض المتغیرات)مجلة جامعة تكریت 

 (341-313)2018(9(العدد)25للعلوم االنسانیة/المجلد )

دوراالسالیب االشراف تربوي في تطویر االداء المهني لمعلمي 

كلیة التربیة للعلوم  ماعیات في محافظة اربیل)مجلةمادة االجت

 .2018(2(العدد)8االنسانیة /جامعة ذي قار)المجلد )

اثر استخدام انموذج فرایر في تحصیل طلبة الصف الحادي 

)مجلة جامعة عشر لمادة الجغرافیة وتنمیة استطالعهم الجغرافي

)العلوم االنسانیة واالنسانیة واالجتماعیة  2العدد 22دهوك المجلد

 (167،2019-127(ص

The Attitude of Kindergarten Teachers towards 

Teaching Science and Math in English(Field 

Research)( 22)بةرطي طؤظاري زانكؤ بؤ زانستة مرؤظايةتييةكان 
 (pp336-349)2018، ساَلي 3ذمارة

وجهة نظر طالبات  تقویم األداء التدریسي لمادة التربیة الفنیة من

مجلة العلوم )جامعة كویة –قسم ریاض االطفال كلیة التربیة 

 (2018النفسیة ،العدد الثامن والعشرون/اب 

 

 

  :  MA and/or PhD Supervision  سەرپەرشتی نامەی ماستەر و دکتۆرا

 : ماستەر

 أ.د.حامد مصطفى بلباس      

                       أ.م .د . قادر محمد حسن  

  Work Experience ئەزموونی کار:



 ۆست .شوێن، لە رێکەوتی ..... تاکو.....پ

Post , place, From ….to….. 

 (2021-2018)برياردةرى بةشي باخضةى منداالن 

 

 Membership ئەندامێتی:

 یەکێتی مامۆستایان-

   Committees :لێژنەکان

 لەسەر ئاستی: وەزارەت ، زانکۆ ، کۆلێژ ، بەش

 مەبەستی لێژنە، شوێن ، ژمارە و رێکەوتی فەرمان-

 Publicationبالوکراوە: 

 کتێب ، وەرگێڕان ، وتار، چاوپێکەوتن

 ناونیشان ، شوێنی بالوکردنەوە ، ساڵ

 : Others هیتر:) هەر چاالکیەکی تر (


