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 لیث الشماع االسم واللقب : أ. د.
 ) Professorأستاذ (  المرتبة العلمیة :

عراقیة  الجنسیة: 
 بغداد 1976: تاریخ المیالد

)  3الحالة االجتماعیة : متزوج عدد األبناء (
 dr.prof1976@yahoo.comأیمیل : 

موقع العمل الحالي: 
 تدریسي في جامعة بغداد/كلیة العلوم/قسم البایولوجي. 

المناصب اإلداریة والعلمیة التي عملت بها:  
مقرر قسم علوم الحیاة /كلیة العلوم / جامعة بغداد . 

  وكالة.قسم علوم الحیاة /كلیة العلوم / جامعة بغداد رئیس
(مستمر) عضو اللجنة العلمیة في قسم علوم الحیاة /كلیة العلوم / جامعة بغداد .

(مستمر) عضو مجلس قسم علوم الحیاة /كلیة العلوم / جامعة بغداد .
  عضو لجنة الترقیات العلمیة/كلیة العلوم / جامعة بغداد .
عضو لجنة تحلیل العروض/كلیة العلوم / جامعة بغداد . 

 
المؤهالت االخرى: 

عضو اتحاد الحقوقیین العراقیین/ بغداد- المنصور. 
 عمان. –عضو اتحاد الحقوقیین العرب/ األردن 

 بكالوریوس في القانون / جمهوریة العراق-بغداد.  
 

المؤسسات الحكومیة التي عملت بها في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: 

- تدریسي في جامعة بغداد/ كلیة الصیدلة /فرع العقاقیر والنباتات الطبیة. 1
- تدریسي في جامعة بغداد/ كلیة الزراعة /قسم علوم المحاصیل الحقلیة.  2
كلیة العلوم /قسم علوم الحیاة. / - تدریسي في جامعة بغداد3

یتبع 
 



الجامعة والدولة المانحة للشهادة: 
 . 1998-1997- بكالوریوس/جامعة بغداد/جمهوریة العراق من األوائل على القسم 1
.  18/5/2002 في )95بدرجة أمتیاز(- ماجستیر/ جامعة بغداد/جمهوریة العراق األول على القسم 2
. 3/7/2006 في )91بدرجة أمتیاز(جامعة بغداد/جمهوریة العراق األول على القسم  - دكتوراه/3

 . وراثة وتربیة وتحسین النباتات الطبیة في 
.  ضمن المدة االصغریةأكمال دراسة الماجستیر والدكتوراه ولقب أستاذ مساعد و األستاذیة 

- بكالوریوس في القانون / جمهوریة العراق-بغداد 4
 

 األلقاب العلمیة :

. حسب Assistant  Instructor في جامعة بغداد/كلیة الصیدلة-  22/2/2003 في مدرس مساعد
. 22/2/2003 في 3364األمر الجامعي المرقم 

. حسب األمر الجامعي المرقم Instructor في جامعة بغداد/كلیة الزراعة-  3/7/2006 فيمدرس
 3/7/2006 في في2060

. حسب Assistant  Professor في  جامعة بغداد/كلیة العلوم-   3/8/2009 فيأستاذ مساعد
 8/2/2010 في 4058األمر الجامعي المرقم 

 في جامعة بغداد/ كلیة العلوم قسم علوم الحیاة اعتبارًا )( Professor لقب العلمي بمرتبة أستاذ 
  بتقدیم ما ال یقل 14/11/2016 في 7107أ/1 حسب األمر الجامعي المرقم  31/8/2014 من 

 وحصولي على شكر وتقدیر من لمرتبة األستاذیة امتازت باألصالة للترقیة العلمیةعن خمسة بحوث 
 30/11/2016 في 11/7413 المرقمقبل السید رئیس جامعة بغداد

 
المواضیع التي قمت بتدریسها : 

- مادة العقاقیر في كلیة الصیدلة /جامعة بغداد. 1
- نباتات طبیة ، وراثة عامة ، محاصیل صناعیة ، مبادئ نبات ، إحصاء ، تصمیم تجارب ، 2

مشروع بحث في كلیة الزراعة/جامعة بغداد. 
- خلیة ، أحیاء عام ، نباتات طبیة ، وراثة عامة ، مشروع بحث في كلیة العلوم/جامعة بغداد. 3
- وراثة عشائر، وراثة متقدم ، ندوة علمیة، إحصاء حیاتي ، تصمیم تجارب متقدم، وراثة خلویة، 4

تقنیات حیاتیة نباتیة /دراسات علیا /ماجستیر /دكتوراه/علوم الحیاة. 
 - األشراف على طلبة الدراسات العلیا.5
-مناقشة رسائل طلبة الدراسات العلیا. 6

 یتبع 



-مناقشة خطط البحث لطلبة الدراسات العلیا وامتحانات الشاملة لطلبة الدكتوراه رئیسًا وعضواً . 7
-تقیم العدید من البحوث من داخل جامعة بغداد ومن عدة جامعات مختلفة في المجالت والمؤتمرات 8

والترقیات العلمیة .  
-تقیم رسائل واطاریح من جامعات عربیة وأبحاث من هیئات بحثیة ومجالت علمیة مختلفة داخل 9

وخارج العراق وبراءات اختراع وتقییم نتاج علمي. 
كتب الشكر والتقدیر: 

 1152توصیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إلى عمادة كلیة الزراعة/ جامعة بغداد المرقم  -١
. 2002/ 12/5في 

 للجهود العلمیة 2/11/2003 في2660من قبل السید عمید كلیة الصیدلة /جامعة بغداد المرقم -٢
 والعملیة المبذولة من قبلي.

. 30/10/2007 في3043ب/16من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد  -٣

 .9/7/2008 في 2393/مكتب رئیس الجامعة المرقم أ/رئیس جامعة بغدادمن قبل السید  -٤

 . 2/11/2008 في4939ب/16من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد  -٥
 تثمینًا للجهود 8/3/2009 في 104من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد م.ع/ -٦

 المبذولة من قبلي في أداء مهمة أدارة قسم علوم الحیاة.

 26-24من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد/تقیم بحوث في المؤتمر العلمي الثالث  -٧
  للذكرى الستینیة لتأسیس كلیة العلوم.2009أذار

 .1/6/2010 في 17416/قسم الشؤون اإلداریة المرقمرئیس جامعة بغدادمن قبل السید  -٨

 تثمینًا للجهود 23/8/2010 في 361من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد م.ع/ -٩
المبذولة من قبلي في متطلبات الترقیة العلمیة وحصولي على لقب أستاذ مساعد قبل الفترة 

 المحددة. 

 تقدیرًا للجهود 2010 /23/11 في 35753 المرقم رئیس جامعة بغداد- من قبل السید 10
المتمیزة باالرتقاء بواقع المسیرة العلمیة بجامعة بغداد . 

 تثمینًا للجهود 28/11/2011 في 38089 المرقم رئیس جامعة بغداد- من قبل السید 11
المملكة المتحدة العلمیة المتمیزة من خالل نشر بحث في أحدى المجالت العالمیة الرصینة  في 

. 2011 لسنة /لندن
 تثمینًا للجهود 1/11/2012 في 7178 ب/16- من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد 12

المتمیزة لخدمة المسیرة العلمیة لعراقنا الحبیب.  
یتبع 



 تثمینًا للجهود 15/9/2013 في 24/6289- من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد 13
المتمیزة لخدمة المسیرة العلمیة لعراقنا الحبیب.  

 في 513- من قبل السید وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الصادر من مكتبه المرقم م و 14
 .26/12/2013 في 38367 باألمر الجامعي المرقم 28/3/2013

 تثمینًا للجهود 24/3/2014 في 1353 المرقم ش ع رئیس جامعة بغداد- من قبل السید 15
 .2014 لسنة الهندالعلمیة المتمیزة من خالل نشر بحث في أحدى المجالت العالمیة الرصینة في 

 تثمینًا للجهود العلمیة 10/11/2015 في 4983 المرقم رئیس جامعة بغداد- من قبل السید 16
المتمیزة من خالل نشر بحث في أحدى المجالت ذات عامل تأثیر. 

 بمناسبة الترقیة الى 16/11/2016 في 7126 أ/1 المرقمرئیس جامعة بغداد-تهنئة السید 17
مرتبة األستاذیة. 

 بمناسبة الترقیة الى مرتبة 24/11/2016 في 401-تهنئة السید عمید كلیة العلوم المرقم م.ع/18
األستاذیة. 

 تثمینًا 30/11/2016 في 11/7413 المرقم رئیس جامعة بغداد- من قبل السید 19
للجهود العلمیة المتمیزة بتقدیم ما ال یقل عن خمس بحوث امتازت باألصالة للترقیة العلمیة 

. لمرتبة األستاذیة

 بمناسبة الترقیة 5/12/2016 في 1087 المرقم م.ج/النهرینرئیس جامعة - تهنئة السید 20
إلى مرتبة األستاذیة. 

 األستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد الجلیل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي- تهنئة السید 21
 بمناسبة الترقیة الى مرتبة األستاذیة. 4/12/2016العیسى بتاریخ 

 تثمینًا للجهود 7/10/2017 في 5810 المرقم ش ع رئیس جامعة بغداد- من قبل السید 22
العلمیة المتمیزة من خالل نشر بحث في أحدى المجالت العلمیة خارج العراق ذات عامل تأثیر. 

 تثمینًا للجهود 17/1/2019 في 103- من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد م ع 23
المتمیزة لخدمة المسیرة العلمیة لعراقنا الحبیب. 

 تثمینًا للجهود المبذواة 24/3/2019- من قبل رئیس الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة 24
في دعم  مسیرة التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي. 

 تثمینًا للجهود 3/7/2019 في 733- من قبل السید عمید كلیة العلوم/جامعة بغداد م ع 25
المتمیزة لخدمة المسیرة العلمیة لعراقنا الحبیب. 

- الحصول على العدید من كتب الشكر والتقدیر من قبل السید عمید كلیة العلوم جامعة بغداد. 26
یتبع 



الدورات التي شاركت بها : 
شهادة كفاءة اللغة االنكلیزیة من جامعة بغداد/ كلیة اللغات، شهادة كفاءة الحاسوب من جامعة بغداد/ 

) من جامعة 76) من جامعة بغداد، دورة اللغة العربیة (102كلیة اللغات ، دورة التأهیل التربوي (
بغداد، دورة اللغة االنكلیزیة في كلیة العلوم /جامعة بغداد ، دورة الترقیات العلمیة في كفاءة الحاسوب 

 Google scholar& Research Gate/مركز الحاسبة االلكترونیة جامعة بغداد ، دورة التسجیل في 
ألغراض الترقیات العلمیة، وغیرها. 

  
األبحاث المنشورة: 

  أربعین بحثًا علمیًا في مجالت علمیة مختلفة بجامعات متعددة وخارج البلد.  
 

 

https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar&cstart=
0&pagesize=20 
https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar 

https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar&cstart=0&pagesize=20
https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar&cstart=0&pagesize=20
https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar

