
 

  حنان فاروق قاسماالسم : 

 الرياضياتاالختصاص العام : 

 ياضياترعلوم االختصاص الدقيق : 

  ماجستيرالتحصيل الدراسي : 

 ابن الهيثم –جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة الجهة المانحة : 

 مدرسالعنوان العلمي : 

  تدريسيةدرجة خامسة / الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي : 

  hanankasim83@gmail.com إيميل: 

  ال يوجدالمناصب اإلدارية : 

 91عدد اللجان المشارك فيها : 

 2عدد االبحاث المنشورة داخل العراق : 

 2عدد االبحاث المنشورة حول العالم : 

 ال يوجدعدد الرسائل واالطاريح المشرفة عليها : 

 9عدد المؤتمرات المشارك فيها : 

م(  31/1132/  31-31ابن الهيثم ) - الصرفةالمؤتمر العلمي الدولي األول في كلية التربية للعلوم   .9

 .)الحضور فقط(

 )الحضور فقط( 13 :ها عدد الندوات العلمية المشاركة في

 . ( شهادات تقدير1، ) شكر وتقدير 23)( :  عدد رسائل الشكر والتقدير وشهادات التقدير

 ال يوجد  : الجوائز الحاصل عليها

 ال يوجد  كتب مؤلفة او مترجمة :

 ألنشطة العلمية المحلية أو الدولية األخرى:ا

 (.3/3/1132ورشة كربالء )  .9
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Name: Hanan Farooq Qasim                                                                                          

General Specialization: Mathematics 

Specialization: Math Science  

Academic Attainment: Master 

Donor: University of Baghdad - College of Education for Pure Science / Ibn Al-

Haitham 

The Scientific Title: Lecturer 

Job degree and Job Title: fifth degree / Teaching 

E-Mail: hanankasim83@gmail.com 

Administrative Position: None 

Number of participating committees:19 

Number of Published Researches in Iraq: 2  

Number of Published Researches Worldwide: 2 

Number of Letters and Massages Supervised By: None  

Number of Conferences Participated in: 1  

1- First International Scientific Conference at College of Education for Pure Science 

-Ibn al – Haytham (13-14/12/2017) (Attendance only) 

Number of scientific seminars participated in : 35(Attendance only) 

Number of thanks and appreciation letters and Appreciation Certificates: 

 ( 23 ) thanks and appreciation letters , (2) Appreciation Certificates 

Awards Got it: None  

Books composed or translated: None  

Other Local or International Scientific Activities: 

1. Karbala Workshop (5/1/2019). 
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