
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 
Erbil Polytechnic University 

Curriculum Vitae 

Questionnaire 

 
 

 

Family Name/Surname Khoshnaw First Name Sarwar Middle Name Ibrahim 

Home address (Optional) Erbil /Dey Nwey Zanko 

Postal Address  

E-mail Sarwar.ibrahim73@gmail.com                                                  sarwar.ibrahim@epu.edu.iq 

Tel. No. (Optional) +9647504550994                                                                     +9647824550994 

Date of birth 24-2-1973 Place of birth Iraq / Erbil 

Preparatory graduated 

from 
Kurdistan Govern orate Erbil Year 1990-1991 

Date of first assignment in 

University 
3/5/1997 

Place of recent 

work 

Erbil Polytechnic University / 

Medical Technical 

Institute/X-Ray Dep. 

Job title   Lecturer 

Academic title Assistant Lecturer Tel. No 
+964750455099

4 

Researcher’s academic 

attainments 

Type of 

diploma 
University College Department 

Graduation   

year 

Country\ 

Govern orate 

 B.Sc. Salahaddin Education Physic  1995-1996 Iraq/ Erbil 

 M.Sc. Koya Science Physic 2006-2008 Iraq/ Koya 

Ph. D Sutcu Imam Education 

Bioengine

ering and 

Science 

2015-2018 
Turkey/Kah

ramanmaras 

      

General specialization physic 

Specific specialization Optical Fiber Amplifier & Material Science 

Academic titles attained 

Academic title Date of attainment 

Assistant Lecturer 26/10/2008 

Lecturer 21/4/2019 

  

  

 Language 

Name of language Good Fair 

Kurdish x  

Arabic x  

English  x  

Turkish  x 

   

   

Assignments and posts 

1.The x-ray department Decider 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

Number of Presented thesis\ researches   = 2 Thesis & 4 Researches /3 of them published and 1 submitted 
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 استمــــــارة مســـــــــح 

 السيــــــــــــرة الذاتـــــــــــــــية

C.V)) 

 

 

 

 

 

 

      -تقنيال أربيـل جامعة-
  

 

 اسم الباحث الثالثي صاحل ابراهيم سةروةر اللقب خوشناو

 عنوان السكن قرية زانكو الجديدةيل / ارب

sarwar.ibrahim@epu.edu.iq العنوان البريدي 

Sarwar.ibrahim73@gmail.com العنوان الالكتروني 

           + 7504550994964                                            +9647824550994                 

  
 او موبايل  رقم الهاتف

 تاريخ الوالدة 24/2/1973 محل الوالدة اربيل

 االعدادية المتخرج منها كوردستان المحافظة اربيل السنة 1990-1991

 استاذ جامعي
العنوان 

 الوظيفي

المعهد / تقنيال أربيـل جامعة
 االشعة/ الطبي

 محل العمل الحالي

 تاريخ أول تعين في الجامعة 3/5/1997

0750455099

4 
 رقم الهاتف

 او موبايل
 اللقب العلمي مساعد مدرس

  نوع الشهادة الجامعة الكلية القسم سنة التخرج البلد/المحافظة

 

 التحصيل العلمي للباحث

 

 بكالوريوس امعة صالح الدينج التربية الفيزياء 1996 عراق / اربيل

 ماجستير جامعة كوية العلوم الفيزياء 2008 كويةعراق / 

العلوم  2018 تركيا/مرعش

والهندسة 

 الحياتية

 دكتوراه سوتجو امام التربية

      

 التخصص العام الفيزياء

 التخصص الدقيق و علم المواد مكبرات االلياف الضوئية

 قب العلميالل تاريخ الحصول عليه

 االلقاب العلمية الحاصل عليها

 مدرس مساعد 26/10/2008

 مدرس 21/4/2019

  

  

 

 اللغـــــــــات

 اسم اللغة يجيدها يعرفها

 x كوردي 

 x عربي 

 x  انكليزي 

x  تركي 

   

 المهام والوظائف التي شغلها

 مقرر قسم االشعة -1 -5

6- 2- 

7- 3- 
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8- 4- 

 للنشر  1وارسل   نشر  3ـــــوث المقـــــــــــدمة  =عدد البحــــــــــ 

 


