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 املعلومات المعلومات الشخصية 1

  

 ليث عبد اللطيف مجيد نصيف الربيعي االسم الرابعي واللقب

 1976/ 9/ 7 اتريخ التولد

 متزوج احلالة االجتماعية

 liethen84@yahoo.com الربيد اإللكرتوين

 07731007425  رقم املوابيل

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 استاذ الدرجة العلمية

 رياضياتكلية العلوم / قسم  القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

علوم  رياضيات  البكالوريوس

 رياضيات

الجامعة 

 المستنصرية

 1998 التربية 

الجامعة  تبولوجيا رياضيات  املاجستري

 المستنصرية

 2002 التربية

جامعة ويسترن  جبر  رياضيات  املاجستري

 نميشيغا

 2011 العلوم

جامعة لويزيانا  تبولوجيا جبرية  رياضيات  الدكتوراه

 ستيت

 2015 العلوم

 

 األلقاب العلمية 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
  مدرس مساعد

  مدرس
  أستاذ مساعد

 31/5/2022يف    8020   أستاذ
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5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
اخلصائص املفتوحة للتطبيقات املعرفة على أمناط معينة من الفضاءات  املاجستري

 املرتابطة
 Topological Dynamics On Compact Phase Spaces الدكتوراه

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

 درسهاالدراسية التي 

 املادة الدراسية املرحلة
 لغة انكليزية دراسات عليا

 رياضيات أسس مرحلة اولى

 حسبان التفاضل والتكامل مرحلة ثانبة

 هياكل متقطعة مرحلة اولى

 تحليل رياضي مرحلة ثالثة

 جبر مجرد مرحلة ثالثة

 هندسة مرحلة ثالثة

 تبولوجيا مرحلة رابعة

 تبولوجيا جبرية دراسات عليا

  
  

 

 

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

اتريخ  اجمللة البحث أو الدراسة عنوان
 النشر

Maximal Topology Journal of 

Education of 

Diyala 

University 

2006 

Generalized homeomorphism and semi-

Generalized continuous maps 
Journal of 

Education of Al-

Mustansiyah 

University 

2005 

Note on c-compact Journal of 

education of 

Diyala 

2017 

Properties of a Subclass of Meromorphic 

Univalent Functions By 

Using Multiplier transformation 

'Journal of 

education of 

Diyala 

2018 
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University 
On the Connection between the Dynamical 

System and the Ellis Compactification with 

Transitive Pointed System 

College of 

Administration 

and Economics 

2017 

New Subclass of Multivalent Functions with 

Negative Coefficients 

In Analytic Topology 

Auustralian 

Journal of basic 

and applied 

science 

2017 

bornological -Compare the category of G

topological group-group and G 
Journal of 

Physics 
2020 

Negative Coefficients Subclass of Multivalent 

Functions 
raqi Journal of I

Science 
2022 

Differential Sandwich Theorems Involving 

Linear Operator 
Mathematical 

Modelling of 

Engineering 

Problems 

2022 

Isolation Points of Stone CECH 

by Using Smallest Ideal  ℕ𝜷Compactification 

ℕ with Application𝜷of 

NeuroQuanttolog

y 
2022 

filter with -UltraTypes of Filter and 

applications 
Turkish Journal 

of Computer and 

Mathematics 

Education 

2021 

valent Functions-Some results of p+℘ Journal of 

Baghdad College 

of Economic 

sciences 

University 

2018 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1664/1/012040/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1664/1/012040/meta
https://ijs.uobaghdad.edu.iq/index.php/eijs/article/view/5778
https://ijs.uobaghdad.edu.iq/index.php/eijs/article/view/5778
https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/6569
https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/6569
https://www.iasj.net/iasj/article/144589
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة ديالى  -  2016-2022 
علومعضو لجنة وزارية في مجلس تحسين جودة التعليم لكليات ال -  لغاية االن -2022 
اسوب وتطوير مناهج لكليات علوم الحعضو لجنة وزارية في تحديث  -

 وتكنلوجيا المعلومات
 لغاية االن -2022

مقرر قسم الرياضيات في كلية العلوم/ جامعة ديالى -  2003-2005 
رئيس لجنة امتحانيه للدراستين العليا واالولية -  2016-2022 
ة العلوم/ رئيس لجنة التصنيف الوطني في قسم الرياضيات في كلي -

 جامعة ديالى
 لغاية االن -2022

لوم/ جامعة رئيس لجنة خطة التحسين في قسم الرياضيات في كلية الع -

 ديالى
2016-2022 

عضو لجنة ترقيات فرعية لكلية العلوم/ جامعة ديالى -  لغاية االن -2022 
عضو هيئة تحرير مجلة ديالى في كلية العلوم/ جامعة ديالى -  لغاية االن -2022 
رئيس وعضو العديد من لجان المناقشات لرسائل الدكتوراه  -

 والماجستير 
 

  
 

 

 

 

9 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 العدد اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 1 رئيس وزراء

 5 وزير التعليم العايل
 17 رئيس اجلامعة 
 41 عميد كلية العلوم

 1 مساعد رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية 
 


