
 السيرة العلمية 

 عواطف علي حسن:االسم

   أحصاء :االختصاص                   بغداد: الجامعة                    ماجستير             : الشهادة

  awatif.hasan50@gmail.com: البريد االلكتروني

 :التدريسمجال 

 : الدراسات االولية -

 (2102-2102)س األولالكور/كيمياءقسم ال -مرحلة أولى/رياضيات -

 (2102-2102)الكورس األول/قسم الكيمياء-مرحلة ثانية/الرياضيات في الكيمياء -

 (2102-2102)الكورس الثاني/قسم الكيمياء-مرحلة أولى/أحصاء-

 (2102-2102)الكورس الثاني/قسم الكيمياء-المرحلة الثانية/حل المعادالت المختلفة-

 (2100-2101)/يمياءقسم الك /(احصاء( )2و0رياضيات )-

 2101-2112/علوم احلياة+الكيمياءقسم /0رياضيات  -

 2112-2111/الرياضياتقسم /احصاء+احتمالية -

 2111-0220/الفيزياءقسم /معادالت تفاضلية+اجلرب اخلطي -

 0221-0221/اجلغرافيةقسم /احصاء+احلاسبات -

 0221-0220/الرياضياتقسم /احصاء -

 0220-0211/ياضياتالر قسم/احتمالية+احصاء -

 0211-0211/الفيزياءقسم /تفاضل وتكامل,اجلرب اخلطي -

 0211-0210/علوم احلياة,الكيمياءقسم /تفاضل وتكامل واحصاء حياتي -

 :الدراسات العليا -

- 

  :االهتمامات البحثية

-  

- 

 : النشريات

 الكتب المؤلفة -

- 

 البحوث المنشورة  -

 2111/كلية العلوم للبنات/جملة أم سلمة للعلوم /اخلطية ذات املعادالت التقدمية تذبذب املعادالت التفاضلية غري -

 2111/كلية العلوم للبنات/جملة أم سلمة للعلوم /بعض اخلصائص لتذبذب وعدم تذبذب حلول املعادالت التفاضلية -



 0221/األردن/ تجملة دراسا /خلفيات املديرين واجتاهاتهم وأثرها على املنظمات الصناعية العراقية -

 0221/األردن/جملة دراسات /دراسة سلوكية:األبعاد التنظيمية وأثرها يف أمناط القيادة -

 01/0220العدد /جملة كلية األدارة واألقتصاد /السرية الوظيفية واجتاهات األدارة حنو العمل واملسؤولية األجتماعية -

 01/0221العدد /جملة كلية األدارة واألقتصاد /دراسة ميدانية:أثر العوامل الشخصية يف أسلوب األدارة وفاعلية املديرين -

 براءات االختراع -

- 

- 

       :عضوية الهيئات المحلية والدولية

     0222مجعية األقتصاديني العراقيني منذ  -



 

Academic Biography 

Name: Awatif Ali Hasan 

Educational qualification:  Master   Degree                         University:  Baghdad                    

 Specialty: Statistics 

E-mail:   awatif.hasan50@gmail.com     

Teaching: 

- Undergraduate   

- Mathematics/1st year-chemistry dept/1st semester (2012-2017) 

- Mathematics in Chemistry/2nd year-chemistry dept/1st semester (2012-2017) 

- Statistics/1st year-chemistry dept/2nd semester (2012-2017) 

- Solution of Differential Equation/2nd year-chemistry dept/2nd semester (2012-

2017) 

-Mathematics 1+2, Statistics/chemistry dept (2010-2011) 

-Mathematics 1/chemistry+ biology dept (2009-2010) 

-Probability+ Statistics/Mathematics dept (2000-2009) 

-Algebra+ Equation/Physics dept (1991-2000) 

-Computers+ Statistics/Geography dept/ (1996-1998) 

-Statistics/Mathematics dept/ (1991-1995) 

- Statistics+ probability/Mathematics dept/ (1986-1991) 

- Algebra+ Calculus/ Physics dept / (1984-1986) 

- Calculus+ Bio-Statistics/ Chemistry+ Biology dept (1981-1984) 

- Postgraduate  

- 

- 

Research interests:  

- 

- 

- 

Publications:   

- books 

-  

-  

- journals 



-   

-  

-  

-  

-  

- patents  

-  

-  

Memberships:   

-  

- 
                         


