
 

 

 علميةال السيرة
 

         سوسن جواد كاظم:   ـم ـــــــــاالســ

  1972/  9/  5 : تاريخ الميـالد 

 الرياضيات :  العام  صــالتـخـص

 بريةجهندسة  التخصص الدقيق :

 ماجستير:  التحصيل الدراسي

 الرياضيات / قسمكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  جامعة بغداد / الجهة المانحة :    

                                        مدرس  : اللقب العلمية

 15/9/2009:  تاريخ الحصول على اللقب العلمي

 : الدرجة الثانية ) استاذ مشارك ( الدرجة الوظيفية

 swsnj@yahoo.com : اإللكترونيالبريد 

 : اإلداريةلمناصب ا
  2012/  2/  15في   833حسب األمر   1/2/2012ولغاية    2007/  10/ 2من للدراسة الصباحية مقررة القسم  -1
 8/11/2013ولغاية  2013/  10/ 6مقررة القسم للدراستين الصباحية والمسائية وكالة من  -2
 في 179حسب االمر  8/1/2018ولغاية  29/3/2017في  1766سات العليا حسب االمر مدير شعبة دراسة الدرا -3
8/1/2018 
 

  44ن المشارك بها : اللجا

  6 عدد البحوث المنشور في العراق :

 5 عدد البحوث المنشورة عالميا :

 يوجد ال التي أشرف عليها:ل و االطاريح رسائالعدد 

 دولية ( 5)  مؤتمر من ضمنها  21 : عدد المؤتمرات التي شارك فيها
 )  مشاركه ببحث ( 2010/  11/  27 - 23ن م  للفترةفي بولو في تركيا  لعلوم الرياضيات مؤتمر دولي -1
 )مشاركة ببحث(  2011/  3/  3-1جامعة البصرة للفترة من  -(في كلية التربية  ICMAمؤتمر الدولي األول للرياضيات وتطبيقاتها)  -2
 ) حضور فقط ( 14/12/2017-13مؤتمر ابن الهيثم العلمي الدولي االول للفترة من  -3
 ) حضور فقط (  15/3/2018 -14( في جامعة بابل المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم الصرفة تحت شعار ) بالعلم ترتقي االمم -4

 في جامعة  المؤتمر العلمي الدولي االول لجمعية الخوارزمي العراقية  تحت شعار ) بالبحث العلمي الرصين  ترتقي االمم ( -5

 ) حضور فقط ( 29/3/2018 -28البصرة       
 

  30  : التي شارك فيها والدورات التدريبية وورش العمل عدد الندوات العلمية

 شهادة تقديرية 16شكر و  43 عدد كتب الشكر و شهادات التقدير :

 ال يوجد الجوائز الحاصل عليها :

 ال يوجد المترجمة:الكتب المؤلفة أو 

 :والعالمية  المحلية االخرى األنشطة العلمية 
 2005/  22/7إلى  1/7إيران للفترة من  –( في زنجان  cimpa schoolالدورة الصيفية )  -1
 2005/  22/9إلى  10/9األردن للفترة من  –( في اربد  cimpa schoolالدورة الصيفية )  -2
 االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة -3
 زيارة طلبة المرحلة الرابعة في فترة التطبيق -4



Name:  Sawsan  Jawad  Kadhum 

Date of Birth:: 5 / 9 / 1972 

General Specialization: Mathematics 

Specialization:   Algebraic Geometry 

Academic Attainment:   Master    

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

The Scientific Title:  Lecturer 

Date of Obtaining The scientific Title:  15/ 9 / 2009  

Job degree and Job Title: second degree  /  participant  professor 

E-Mail:   swsnj@yahoo.com 

Administrative Position: 

1- Rapporteur of department of mathematics for Morning Study (2/10/2007–1/2/2012) 

2- Rapporteur of the Department of mathematics for Morning and Evening Studies Agency 

(6/10/2013 – 8/11/2013) 

3- Manager of Graduate Studies ramification (29/3/2017 – 8/1/2018) 

Number of participating committees:  44 

Number of Published Researches in Iraq:   6 

Number of Published Researches Worldwide:   5 

Number of Letters and Massages Supervised By:  None 

Number of Conferences Participated in:   21 (five of them is internationally) 

1- International Conference on Mathematics in Polo, Turkey (23-27/11/2010) (share by research) 

2- The First International Conference on Mathematics and its Applications (ICMA) at the College 

of Education - University of Basra (1-3/3/2011) (share by research) 

3- 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 :   30  

Number of thanks and appreciation letters and Appreciation Certificates:  

( 43 ) thanks and appreciation letters   ,   (16) Appreciation Certificates 

 

Awards Got it:  None  

Books composed or translated: None 

Other Local or International Scientific Activities:  
1- Seminar ( cimpa school ) in  Zanjan / Iran , 2005 (Attendance )  

2- Seminar ( cimpa school ) in  Irbid / Jordan , 2005 (Attendance  
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