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 الدراسة االولٌة:

محافظة ميسان –الدراسة االبتدائية العراق   0.33 – 0.31  

محافظة ميسان –الدراسة المتوسطة العراق   .0.3 – 0.33  

محافظة ميسان –الدراسة الثانوية العراق   0.95 – .0.3  

 الدراسات الجامعٌة والعلٌا:

الرياضيات قسم العلوم كلية -  المستنصرية الجامعة  رياضيات علوم بكالوريوس 0.99  - 0.95 -  

ماجستير في علوم الرياضيات جامعة ياكلونسكي كلية العلوم كراكوف بولونيا 0.90 – .0.9 -  

بولونيا كراكوف العلوم كلية ياكلونسكي دكتوراة في علوم الرياضيات  جامعة 0.92 – 0.90 -  

- http://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=60445 

 الترقٌات العلمٌة

1..0أستاذ مساعد جامعة الفاتح  طرابلس ليبيا 9  0  

mailto:com.doc.saad@gmail.com
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.9511 أستاذ مشارك الجامعة الحرة في دنهاك هولنده 5  

95100 أستاذ علوم رياضيات جامعة الهاي هولنده 1  

 الخبرات الوظٌفٌة

رياضيات  بغداد العراقمدرس   7010 -  7011  

كليات العلوم  اقسام الرياضيات في استاذ رياضيات في الجامعات العراقية  7007 – 7016

االنبار –بغداد  –البصرة والتربية للبنات في جامعات  والتربية  

ليبيا –طرابلس  –كلية العلوم االساسية  في جامعة الفاتح   استاذ رياضيات  7000 – 7007  

  –بزك يالعمل في القطاع الخاص في مجال الترجمة والكومبيوتر في مدينة ال  2270 – 7006

لمانياا  

العمل في الجامعات االهلية العربية في هوالندة  2270 -2221  

 الشهادات والدراسات االخرى:

دراسة مكثفة للغة االلمانية معهد غوتة  شهادة اللغة االلمانية  لالجانب    7006 – 7000  

شهادة دراسة للسوفت وير والهارد وير ونصب وصيانة  شبكات الكومبيوتر     7006 – 7006

مدينة اليبزك                      في   

للويب سايت ولغات برمجة مختلفةدراسة وشهادة في البرمجة     2220 – 2222  

 المنشورات ) كتب- بحوث – مؤتمرات علمٌة(

 البحوث:

7016      Central Derivations of Lie Algebras- Demonstratio Mathematics Vol.xviii (18) 

No.2,1985, Technical Universitz Warsaw/ Warsaw- Poland 

1991   The Killing Forms of Matrix Lie Algebras – Journal of the Edcation for Women . 

Vol.1 No. 2 , Baghdad Universitz. Iraq 

1990        Central Derivations of Lie Algebras , International Congress of Mathematics 

Abstract Short Communications Page 11 , Kzoto , Japan 1990. 

 الكتب:

كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد  –الجزء االول  –مقدمة فً الحبر الخطً      7010  

كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد –الجزء الثانً  -مقدمة فً الجبر الخطً      7010  



كلٌة التربٌة للبنات بغداد ةجامع –الجزء االول  –التحلٌل العددي      7007  

كلٌة التربٌة للبنات بغداد ةجامع –لثانً الجزء ا –التحلٌل العددي      7007  

 المؤتمرات العلمٌة:

-  0.91  Outer Derivations of Lie Algebras , Conferences at School 

of Mathematis , University of Venezuela , Venezuela 

1990 – Central Derivations of Lie Algebras – International Congress 

of Mathematics . Kyoto –Japan 

2007     – The first Scientific Conference –Al Huraa University . Den 

Haag –Netherland 

2009     -     The first Scientific Conference –Lahaye University . Den 

Haag –Netherland  

 نشاطات علمٌة اخرى:

هولندة –مساهمة واضحة فً تاسٌس قسم الرٌاضٌات فً الجامعة الحرة فً الهاي  – 2221  

هولندة -جامعة الحرة فً الهاي  ال –كلٌة العلوم والتكنلوجٌا  –رئٌس قسم الرٌاضٌات  - 2221  

عمٌد كلٌة العلوم والتكنلوجٌا فً جامعة الهاي فً هولندة – 2220  

لبة الماجستٌر والدكتوراة فً الرٌاضٌات وكذلك مناقشة الكثٌر من طاالشراف على عدد من  2271 – 2226

ئل الماجستٌراالطارٌح ورسا  

عضو اللجنة المركزٌة لمناقشة بحوث التخرج المتمٌزة فً الجامعات العراقٌة 7007 – 7011  

داد جامعة بغ –لبنات التربٌة ل عضو هٌئة التحرٌر لمجلة كلٌة 7007 – 7011  

العراقٌةلنقابة الفٌزٌاء والرٌاضٌات    عضو الجمعٌة العراقٌة  - 7116  

 اللغات: 

اللغة العربية    لغة االم   

االلمانية جيد جدااللغة   

 اللغة االنكليزية جيد جدا

 اللغة البولونية  جيد


