
 البيانات الشخصية :

 اإلسم : يحيى كريدي جالب 

  اللقب العلمي : أستاذ.

 مكان العمل الحالي : كلية الزراعة / جامعة المثنى.

 الجنسية : عراقية.

 الحالة االجتماعية : متزوج ولدي أربع أوالد.

 سنة متواصلة. 33مدة الخدمة في التدريس الجامعي : 

E.yakrch73@yahoo.com 

Tel.07800470218 

 المؤهالت العلمية :

 1791بكلوريوس علوم زراعية /قسم المحاصيل الحقلية من كلية الزراعة /جامعة بغداد  -1
 1791(موسكو في  تمريازف) ماجستير علوم زراعية /محاصيل حقلية اكاديمية العلوم الزراعية -2
 1712 (موسكوفي تمريازف  )ل حقلية من اكاديمية العلوم الزراعية دكتوراه علوم زراعية /محاصي -3

 التدرج الوظيفي والمهام المكلف بها 

 .27/7/1791ولغاية  13/1/1793في مديرية زراعة ذي قار  للمدة من  م. مهندس زراعي .1

 29/12/1711-1/7/1712محاضر بقسم النبات في معهد العلوم الطبيعية بجامعة وهران للمدة من  .2
-12/1711/ 21للمدة من  في معهد العلوم الطبيعية بجامعة وهران للمدة من  أستاذ مساعد بقسم النبات .3

3/9/1773 
 9/1773//6ا جامعة المرقب/ليبياأستاذ بقسم النبات بجامعة وهران ثم بقسم علوم الحياة بكلية العلوم/ .4
 9/11/2117من أستاذ بقسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة /جامعة المثنى  .1

 اما المهام المكلف بها هي 
 21/1/1773 -21/7/1772رئيس قسم النبات بجامعة وهران   .1
 6/1/1777 – 26/6/1776 /ليبيارئيس قسم علوم الحياة بكلية العلوم /جامعة المرقب .2
 2112 -2111لسنة  /ليبيا رئيس لجنة الدراسات بكلية العلوم جامعة المرقب .3
 2111-2111ية الزراعة /جامعة المثنى رئيس قسم اإلنتاج النباتي /كل .4
 2112-2111رئيس قسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة /جامعة المثنى  .1
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 ولحد االن 1/9/2112معاون العميد للشؤون العلمية منذ  .6
 عضو المكتب االستشاري جامعة المثنى /كلية الزراعة  .9

 الخبرات البحثية 

 ية العلوم /جامعة المرقب/ليبيابقسم علوم الحياة بكلأشرفت على سبع رسائل  .1
 جامعة المثنى –على ستة رسائل ماجستير بقسم المحاصيل الحقلية /كلية الزراعة  اشرفت .2
 والدولية والعراقيةبحث في مختلف المجالت العربية  19نشرت اكثر من  .3

 المؤتمرات والندوات 

جامعة وهران الخاص بدراسة الغطاء النباتي  أقامتهالمشاركة بالحضور والمناقشة في فعاليات المؤتمر الذي  .1
 1771في الغرب الجزائري 

المشاركة في المؤتمر األول لعلوم الحياة الذي انعقد في قسم علوم الحياة  لكلية العلوم/جامعة قار يونس/ليبيا  .2
 1/1/1779-6من 

بالتعاون مع اتحاد  المشاركة بالحضور والمساهمة بتنظيم المؤتمر العلمي  الذي اقامته جامعة المرقب .3
 البايلوجيين العرب 

 7/11/2113-1في مؤتمر البايلوجيين العرب المنعقد في بحثية في بورقة المشاركة  .4
 21/9/2117-21االنسان والمحيط الحيوي  المشاركة بالحضور والمساهمة بورقة بحثية في عمل .1
لثقافية واالجتماعية التي اقامتها جامعة المشاركة في الحضور والمناقشة في الملتقيات والنشاطات العلمية وا .6

 1773الناصر ثم جامعة المرقب منذ عام 
الملتقيات والنشاطات العلمية والثقافية واالجتماعية التي المؤتمرات المشاركة في الحضور والمناقشة في  .9

 المثنى .اقامتها جامعة 
في مجلة العلوم  المنشورةعض البحوث المشاركة في تحكيم بعض البحوث العلمية من جامعات ليبيا وتحكيم ب .1

وكذلك بتحكيم بعض البحوث  العربيةوالمعتمدة لدى جامعة الدول  جامعة المرقب/ليباالتطبيقية التي تصدرها 
 .العلمية للترقيات والنشر في المجالت العلمية العراقية  في العراق

 راق.العشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل وخارج  .7

 الخبرات والتدريس في مجال التعليم الجامعي 

الناصر  علوم الحياة في جامعة  وهران وقسمالمشاركة في اعداد المقررات الدراسية بقسم النبات في جامعة  .1
 وبقسم المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة /جامعة المثنى 

 ىجامعة المثن في وجامعة المرقبالقاء المحاضرات لطلبة الماجستير  .2
 جامعة المثنى-كلية الزراعةفي  الدكتوراهالقاء المحاضرات لطلبة  .3
 كتاب شكر وتقدير  21حصلت على اكثر من  .1


