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 عواطف علي حسن حمد:   ـم ـــــــــاالســ

 71/4/7511 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة :الحالة الزوجية 

    3 :دد األوالد  ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

        أحصاء:      صــالتـخـص

  تدريسي:      ةــــــالوظيف

     ماجستير أحصاء :الدرجة العلمية 

           جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات:      عنوان العمل

      -:   العمل    هاتف

       51151711700:   الهاتف النقال

 awatif_2005@yahoo.com :كتروني البريد إالل

 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 8791 دارة واألقتصاداأل بغداد

 8718 األدارة واألقتصاد بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 .التدرج الوظيفي : ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 7574-70-77الى 7577-70-04 جامعة بغداد اضياتقسم الري(/ابن الهيثم)كلية التربية 1

 7557-1-01الى 7574-70-75 جامعة بغداد قسم الرياضيات/كلية التربية للبنات 2

 الى األن 7557-1-07 جامعة بغداد قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات 3

4    

5    

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــمال مـــالقس ت

 7187-7189 مباديء األحصاء الرياضيات 0

 7189-7181 (احصاء()7و8رياضيات ) الكيمياء 8

 7181-7117 8رياضيات  علوم الحياة+الكيمياء 7

 7117-7111 احصاء+احتمالية الرياضيات 3

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 7574-70-77الى 7577-70-04 قسم الرياضيات(/ابن الهيثم)كلية التربية مدرس مساعد 8

 7557-1-01ىال 7574-70-75 قسم الرياضيات/كلية التربية للبنات مدرس مساعد 7

 قسم الرياضيات/(سابقا)كلية التربية للبنات مدرس 3

 (حاليا)كلية العلوم للبنات 

 

 األن الى 07-1-7557

4    



 

 

 

 

 

 

 

 7111-8778 معادالت تفاضلية+الجبر الخطي الفيزياء 4

 8771-8771 احصاء+الحاسبات الجغرافية 5

 8775-8778 احصاء الرياضيات 1

 8778-8711 احتمالية+احصاء الرياضيات 9

 8711-8714 تفاضل وتكامل,الجبر الخطي الفيزياء 1

 تفاضل وتكامل واحصاء حياتي علوم الحياة,الكيمياء 7

 

8718-8714 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامساً  

 السنــة مـــالقس ةرسالال أو  األطروحة  اسم ت

8    

7    

3    

 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادساً  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوستر / بحث ) 

 (حضور

1     

2     

3     

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  7117-7111اللجنة األمتحانية

  األشراف على بحوث طالبات المرحلة الرابعة



 

 

 

 

 

 

 

  7181لجنة استالل البحوث

  

 

أو تطوير المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تحليل المسار واستخداماته في العلوم  5

 ة واألقتصادية والهندسيةاألجتماعي

 7181 األردن/مجلة دراسات

تذبذب المعادالت التفاضلية غير الخطية ذات  7

 المعادالت التقدمية

كلية العلوم /مجلة أم سلمة للعلوم

 للبنات

7111 

بعض الخصائص لتذبذب وعدم تذبذب حلول  0

 المعادالت التفاضلية

كلية العلوم /مجلة أم سلمة للعلوم

 للبنات

7115 

خلفيات المديرين واتجاهاتهم وأثرها على  3

 المنظمات الصناعية العراقية

 8775 األردن/مجلة دراسات

األبعاد التنظيمية وأثرها في أنماط  4

 دراسة سلوكية:القيادة

 8774 األردن/مجلة دراسات

السيرة الوظيفية واتجاهات األدارة نحو العمل  1

 والمسؤولية األجتماعية

العدد /دارة واألقتصادمجلة كلية األ

81 

8778 

أثر العوامل الشخصية في أسلوب األدارة  6

 دراسة ميدانية:وفاعلية المديرين

العدد /مجلة كلية األدارة واألقتصاد

83 

8771 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  8797جمعية األقتصاديين العراقيين منذ     



 

 

 

 

 

 

 

     

 .و شهادات التقدير الجوائز  كتب الشكر ،: عاشرا   

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 7181 مكتب رئيس الوزراء شكر وتقدير 1

 7117 عمادة كلية العلوم للبنات شكر وتقدير 8

 7119 عمادة كلية العلوم للبنات شكر وتقدير 7

 8778 البحث العلميوزير التعليم العالي و شكر وتقدير وتثمين 3

 8778 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير وتثمين 4

5    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

8   

7   

3   

4   

 

 .ات ــاللغ:ثاني عشر  

    اللغة العربية          

    اللغة األنكليزية          

  

 

 

 


