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 ميسون عبد هاملاالسم: أ.م  

 3/5/1976 تاريخ الميالد:

 متزوجة الحالة الزوجية:

 ثالثة  عدد االوالد:

 مسلمة الديانة:

 جبر مجرد -علوم رياضيات   التخصص:

 تدريسية في كلية التربية ابن الهيثم / جامعة بغداد الوظيفة:

 أستاذ مساعد في قسم الرياضيات / كلية التربية ابن الهيثم / جامعة بغداد الدرجة العلمية:

 جامعة بغداد / كلية التربية ابن الهيثم / قسم الرياضيات عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 07707799115 الهاتف النقال:

 mathmaysoon@gmail.com   البريد االلكتروني:

 

 أوال ً: المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ الكلية الجامعة العلميةالدرجة 

 1998 التربية ابن الهيثم بغداد البكالوريوس

 2002 التربية ابن الهيثم بغداد الماجستير

    الدكتوراه

    اخرى

 

 



 

 ثانيا ً: التدرج الوظيفي 

 

 

 ثالثا ً: التدريس الجامعي 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1/10/2002-1/4/2000 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم م. باحث 1

 19/11/2002 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم مدرس مساعد 2

 19/11/2005 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم مدرس 3

 2/12/2010 جامعة بغداد/كلية التربية ابن الهيثم أستاذ مساعد 4

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

 ومستمرة 1/4/2000 جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    



 رابعا ً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها 

 

 خامسا ً: )االطاريح،الرسائل( التي أشرف عليها 

 

 

  والندوات العلمية التي شارك فيهاسادسا ً: المؤتمرات 

 

 السنة المادة القسم ت

 2010-2003 نظرية الحلقات الرياضيات 1

 2011-2010 الجبر الخطي الرياضيات 2

 2003-2002 معادالت تفاضلية اعتيادية الرياضيات 3

 2004-2003 التفاضل والتكامل الرياضيات 4

 2016-2011 نظرية الزمر الرياضيات 5

6    

 السنة القسم اسم االطروحة أو الرسالة ت

1    

2    

 نوع المشاركة انعقادهامكان  السنة العنوان ت

 ضيوف قسم الرياضيات 2010 ندوات القسم 1

2 
المؤتمر العلمي االول لطالب قسم 

 الرياضيات

4/5/

2010 
 ضيوف قسم الرياضيات

3 
المؤتمر العلمي السابع عشر في كلية 

 التربية / الجامعة المستنصرية

أيار  5-6

2010 
 ضيوف قسم الرياضيات



 سابعا ً: االنشطة العلمية االخرى 

 

 ثامنا ً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 

 تاسعا ً: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

  

  

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

 السنة محل النشر اسم البحث ت

 المقاسات الضبابية التي تملك صفة التقاطع النسبي 1
مجلة كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

2002 

 p-fالمقاسات الضبابية من النمط  2
مجلة كلية التربية / الجامعة 

 المستنصرية

2003 

3 
المقاسات الملتوية )وطليقة االلتواء( الضبابية على 

 ساحة ضبابية

مجلة ابن الهيثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية

2007 

 االعظمية الضبابيةالمثاليات شبه  4
مجلة ابن الهيثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية

2009 

5 
المثاليات شبه الجوهرية الضبابية والحلقات شبه 

 المنتظمة الضبابية

مجلة ابن الهيثم للعلوم 

 الصرفة والتطبيقية

2009 

6 
المثاليات الضعيفة األولية وشبه األولية الضعيفة 

 الضبابية
 مجلة جامعة النهرين

2010 



 ، وشهادات التقدير عاشرا ً: كتب الشكر ، الجوائز 

 

 

 حادي عشر: الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 

 ثاني عشر: اللغات 

 العربية 

 زياالنكلي 

 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو الشهادة ت

 2016--2000 كلية التربية ابن الهيثم / جامعة بغداد (15شكر وتقدير عدد ) 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 السنة القسم اسم االطروحة أو الرسالة ت

1    

2    

3    

4    

5    



  

Name: Maysoon Abd Hamil 

General Specialization: Mathematics   

Specialization: Abstract Algebra  

Academic Attainment: Master  

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

The Scientific Title:Assit .Prof 

Job degree and Job Title:  third degree / participant professor  

E-Mailmaysoon.a.h@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq  

Administrative Position:  

Number of participating committees: 12 

Number of Published Researches in Iraq: 9 

Number of Published Researches Worldwide 

Number of Letters and Massages Supervised By: None  

Number of Conferences Participated in: 19 (five of them is internationally)  

1- 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)  

Number of scientific seminars participated in : 12 

Number of thanks and appreciation letters and Appreciation Certificates:  

( 12 ) thanks and appreciation letters , (1) Appreciation Certificates  

Awards Got it: None  

Books composed or translated: None  

Other Local or International  

- Scientific Activities: 
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