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 ليث محمد جواد محمد علي الشماع د. أ. االسم :
 ( Professor)  أستاذ : المرتبة العلمية

 عراقية الجنسية: 
 بغداد 52/11/1791: تاريخ الميالد

 ( 3عدد األبناء ) الحالة االجتماعية : متزوج
 dr.prof1976@yahoo.comيميل : أ

 موقع العمل الحالي:
 .البايولوجي ية العلوم/قسمتدريسي في جامعة بغداد/كل 
 

 المناصب اإلدارية والعلمية التي عملت بها: 
 مقرر قسم علوم الحياة /كلية العلوم / جامعة بغداد .

 وكالة. قسم علوم الحياة /كلية العلوم / جامعة بغداد رئيس
 )مستمر(عضو اللجنة العلمية في قسم علوم الحياة /كلية العلوم / جامعة بغداد .

 )مستمر(قسم علوم الحياة /كلية العلوم / جامعة بغداد . عضو مجلس
  /كلية العلوم / جامعة بغداد .عضو لجنة الترقيات العلمية

 عضو لجنة تحليل العروض/كلية العلوم / جامعة بغداد .
 

 المؤهالت االخرى:
 .المنصور -عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين/ بغداد

 .عمان – األردنعضو اتحاد الحقوقيين العرب/ 
 بغداد. -بكالوريوس في القانون / جمهورية العراق 
 

 المؤسسات الحكومية التي عملت بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
 تدريسي في جامعة بغداد/ كلية الصيدلة /فرع العقاقير والنباتات الطبية. -1
 الحقلية.  تدريسي في جامعة بغداد/ كلية الزراعة /قسم علوم المحاصيل -5
 كلية العلوم /قسم علوم الحياة./ تدريسي في جامعة بغداد -3

 يتبع



 الجامعة والدولة المانحة للشهادة:
 . 1771-1779لوريوس/جامعة بغداد/جمهورية العراق من األوائل على القسم ابك -1
  .11/2/5005في  (59بدرجة أمتياز)ماجستير/ جامعة بغداد/جمهورية العراق األول على القسم  -5
 .3/9/5001في  (59بدرجة أمتياز)جامعة بغداد/جمهورية العراق األول على القسم  دكتوراه/ -3
 . وراثة وتربية وتحسين النباتات الطبيةفي  

 . المدة االصغرية ضمن ألستاذيةاولقب أستاذ مساعد و  أكمال دراسة الماجستير والدكتوراه
 بغداد-راقبكالوريوس في القانون / جمهورية الع -4
 

 األلقاب العلمية :

حسب  .Assistant  Instructor  -في جامعة بغداد/كلية الصيدلة 22/2/2002في  مدرس مساعد
 .55/5/5003في  3314األمر الجامعي المرقم 

حسييب األميير الجييامعي المييرقم  .Instructor  -جامعيية بغداد/كلييية الزراعيية فييي 2/7/2002فييي مدددرس
 3/9/5001فيفي  5010

حسيب  .Assistant  Professor   -جامعية بغداد/كليية العليوم  فيي 2/8/2005فيي ذ مسداعدأسدتا
 1/5/5010في  4021األمر الجامعي المرقم 

 في جامعة بغداد/ كلية العلوم قسم علوم الحياة اعتبارًا من  ( Professor (لقب العلمي بمرتبة أستاذ 
يقييل عيين  بتقييديم مييا ال  14/11/5011فييي  9109أ/1حسييب األميير الجييامعي المييرقم   29/8/2092

قبدل لمرتبية األسيتاذية وحصيولي عليى شيكر وتقيدير مين  امتازت باألصدالة للترقيدة العلميدةبحيوث خمسة 
 20/99/2092في  99/7292المرقم السيد رئيس جامعة بغداد

 

 المواضيع التي قمت بتدريسها :
 مادة العقاقير في كلية الصيدلة /جامعة بغداد. -1
ت طبيييية ر وراعييية عامييية ر محاصييييل صيييناعية ر مبيييادص نبيييات ر  حصييياء ر تصيييميم تجيييارب ر نباتيييا -5

 مشروع بحث في كلية الزراعة/جامعة بغداد.
 نباتات طبية روراعة عامة ر مشروع بحث في كلية العلوم/جامعة بغداد. رأحياء عام  خلية ر -3
ر وراعة خلويةر تقنيات حياتية ب متقدمر حصاء وتصميم تجار ر ندوة علمية ر وراعة متقدموراعة عشائر -4

 ./علوم الحياة/ماجستير /دكتوراه /دراسات عليا نباتية
 األشراف على طلبة الدراسات العليا. -2
 العليا. الدراساتمناقشة رسائل طلبة -1
 يتبع 



 .رئيسًا وعضواً وامتحانات الشاملة لطلبة الدكتوراه  علياالدراسات ال مناقشة خطط البحث لطلبة-9
تقيم العديد من البحوث من داخل جامعة بغيداد ومين عيدة جامعيات مختليية فيي المجيؤت والمي تمرات -1

  .العلمية  والترقيات
مختلية براءات اختيراع وتقيييم نتياج  تقيم رسائل واطاريح من جامعات عربية وأبحاث من هيئات بحعية-7

 داخل العراق. علمي
  .   عمان األردن المستحدعة حالياً  العالمية في العلوم ميةاألكاديعضو هيئة تحرير في المجلة  -10

 
 كتب الشكر والتقدير:

 1125توصية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  لى عمادة كلية الزراعة/ جامعة بغداد الميرقم  -1
 .5005/ 15/2في 

العلميية للجهيود  5/11/5003في 5110من قبل السيد عميد كلية الصيدلة /جامعة بغداد المرقم -5
 والعملية المبذولة من قبلي.

 .30/10/5009في 3043ب/11من قبل السيد عميد كلية العلوم/جامعة بغداد  -3
 .7/9/5001في  5373/مكتب رئيس الجامعة المرقم أ/رئيس جامعة بغدادمن قبل السيد  -4

 . 5/11/5001في 4737ب/11من قبل السيد عميد كلية العلوم/جامعة بغداد  -2
تعمينييييًا للجهييييود  1/3/5007فييييي  104ميييين قبييييل السيييييد عميييييد كلييييية العلوم/جامعيييية بغييييداد م.ع/ -1

 المبذولة من قبلي في أداء مهمة أدارة قسم علوم الحياة.

 51-54من قبيل السييد عمييد كليية العلوم/جامعية بغيداد/تقيم بحيوث فيي المي تمر العلميي العاليث  -9
 .للذكرى الستينية لتأسيس كلية العلوم 5007أذار

 .1/1/0150في  19411المرقم قسم الش ون اإلدارية/رئيس جامعة بغدادمن قبل السيد  -1

تعمينيييًا للجهيييود  53/1/5010فيييي  311مييين قبيييل السييييد عمييييد كليييية العلوم/جامعييية بغيييداد م.ع/ -7
مسيياعد قبييل اليتييرة  أسييتاذمتطلبييات الترقييية العلمييية وحصييولي علييى لقييب  المبذوليية ميين قبلييي فييي

   المحددة.

تقييديرًا للجهييود  5010/ 53/11فييي  32923المييرقم  رئدديس جامعددة بغدددادل السيييد ميين قبيي -10
 المتميزة باالرتقاء بواقع المسيرة العلمية بجامعة بغداد .

تعمينيييًا للجهيييود  51/11/5011فيييي  31017المييرقم  رئددديس جامعدددة بغددددادميين قبيييل السييييد  -11
المملكدة المتحدددة ة الرصييينة  فيي العلميية المتمييزة مين خيؤل نشير بحييث فيي أحيدى المجيؤت العالميي

 .5011لسنة  /لندن
 يتبع



 تعمينًا للجهود 1/11/5015في  9191/ب 11من قبل السيد عميد كلية العلوم/جامعة بغداد  -15
 المتميزة لخدمة المسيرة العلمية لعراقنا الحبيب. 

 ًا للجهييودتعمينيي 12/7/5013فييي  54/1517يد عميييد كلييية العلوم/جامعيية بغييداد ميين قبييل السيي -13
 المتميزة لخدمة المسيرة العلمية لعراقنا الحبيب. 

فييي  213ميين قبييل السيييد وزييير التعليييم العييالي والبحييث العلمييي الصييادر ميين مكتبيي  المييرقم م و  -14
 .51/15/5013في  31319باألمر الجامعي المرقم  51/3/5013
تعمينيًا للجهيود  54/3/1450فيي  1323الميرقم   ع  رئديس جامعدة بغددادمين قبيل السييد  -21

 .5014لسنة  الهندالعلمية المتميزة من خؤل نشر بحث في أحدى المجؤت العالمية الرصينة في 
تعمينًا للجهود العلمية  10/11/5012في  4713المرقم  رئيس جامعة بغدادمن قبل السيد  -11

 المتميزة من خؤل نشر بحث في أحدى المجؤت ذات عامل تأعير.
بمناسيبة الترقيية اليى  11/11/5011فيي  9151أ/ 1الميرقم رئيس جامعة بغدداديد تهنئة الس-19

 مرتبة األستاذية.
بمناسيبة الترقيية اليى مرتبية  54/11/5011في  401تهنئة السيد عميد كلية العلوم المرقم م.ع/-11

 األستاذية.
تثميندددا   20/99/2092فدددي  99/7292المدددرقم  رئددديس جامعدددة بغددددادمدددن قبدددل السددديد  -17

يقددل عددن خمددس بحددوث امتددازت باألصددالة للترقيددة العلميددة  لجهددود العلميددة المتميددزة بتقددديم مددا الل
 .لمرتبة األستاذية

بمناسييبة الترقييية  2/15/5011فييي  1019المييرقم م.ج/ النهددرينرئدديس جامعددة تهنئيية السيييد  -50
 مرتبة األستاذية.  لى
 عبييد الجليييل سييتاذ الييدكتور عبييد الييرزاقاأل وزيددر التعلدديم العددالي والبحددث العلمدديتهنئيية السيييد  -51

 بمناسبة الترقية الى مرتبة األستاذية. 4/15/5011العيسى بتاريخ 
تعمينيًا للجهيود  9/10/5019فيي  2110   ع الميرقم رئديس جامعدة بغددادمين قبيل السييد  -55

 ر.ذات عامل تأعي العلمية خارج العراق العلمية المتميزة من خؤل نشر بحث في أحدى المجؤت
 تعمينيييًا للجهيييود 19/1/5017فيييي  103د عمييييد كليييية العلوم/جامعيية بغيييداد م ع يميين قبيييل السييي -53

 المتميزة لخدمة المسيرة العلمية لعراقنا الحبيب.
تعمينًا للجهود المبذواة  54/3/5017 من قبل رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية -54

 ي والتكنولوجي.في دعم  مسيرة التقدم والتطور العلم
 يتبع



 تعمينيييًا للجهيييود 3/9/5017فيييي  933يد عمييييد كليييية العلوم/جامعييية بغيييداد م ع مييين قبيييل السييي -52
 المتميزة لخدمة المسيرة العلمية لعراقنا الحبيب.

 
 الدورات التي شاركت بها :

امعية بغيداد/ مين ج شيهادة كيياءة الحاسيوبر شهادة كياءة اللغة االنكليزية مين جامعية بغيداد/ كليية اللغيات
( مييين جامعييية 91دورة اللغييية العربيييية )ر ( مييين جامعييية بغيييداد105دورة التأهييييل التربيييوي )ر  كليييية اللغيييات

دورة الترقيييات العلمييية فييي كييياءة الحاسييوب ر  دورة اللغيية االنكليزييية فييي كلييية العلييوم /جامعيية بغييدادر بغييداد
 Google scholar& Research Gateر دورة التسيجيل فيي  /مركز الحاسبة االلكترونية جامعة بغداد

 .ر وغيرهاألغراض الترقيات العلمية
  

 األبحاث المنشورة:
  .وخارج البلدعلميًا في مجؤت علمية مختلية بجامعات متعددة عؤعون بحعًا أكعر من  
 
 

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

