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 المعلومات الشخصية
 رواء فتحي عبيد االسم  •
 1/1985/ 30 المواليد •
 ، العراق موصل مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 ارملة  الحالة الزوجية  •
 1 عدد األطفال  •
 07720071876 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مساعد  مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 االنكليزيةاللغة  علم  التخصص العام  •
 الصرف الصوتي علم  التخصص الدقيق •
 rawaa.hayani@gmail.com البريد األلكتروني  •
 - بوابة البحث العلمي  •
 - الباحث العلمي  •
• ORCID - 
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 ، العراق كلية االداب، جامعة الموصل اللغة االنكليزيةعلم  2012 ماجستير •
 كلية االداب، جامعة الموصل، العراق  اللغة االنكليزية  2007 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
   2016/ 20/12 مدرس مساعد في اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل قسم  مستمرا - 2016 عضو لجنة امتحانية  •

 

 األنشطة التدريسية 
 ، المرحلة االولى، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلعلم االصوات •
 للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل ، المرحلة الثانية، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية علم النظام الصوتي •
 النحو االنكليزي، المرحلة الثانية، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  •
 المقالة، المرحلة الثالثة، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 ة الرابعة االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحل •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 اليوجد  الماجستير •
 اليوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 اليوجد 

 
 

 الكتب المؤلفة 
 اليوجد 

 
 
 
 



 المؤتمرات والندوات العلمية 
 2019ندوة علمية حول مكافحة المخدرات، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة الموصل،  •
   2019المؤتمر العلمي الدولي االول للغات، كلية التربية، جامعة دهوك،  •
 2019المشاركة في اعمال الملتقى التربوي االول، كلية التربية االساسية، جامعة الموصل،  •
 2018ندوة علمية، قسم علوم الحاسبات، جامعة الموصل،  •
 2018اع، موصل، جلسة حوارية، المركز العراقي لمهارات التفاوض وادارة النز  •

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 2018دورة سالمة اللغة العربية،   •
 الدورات التأهيلية  •
 2017دورة المعلم المبدع، منظمة تطوع معنا، دهوك،  •

 

 عضوية الجمعيات
 اليوجد 

 

 كتب الشكر 
 ( 1كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة )  •
 (. 5وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية )كتب شكر   •

 


