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 الفلوجي. سعد جعفر ابراهيم علي د. االسم الثالثي:
 .1967تاريخ الميالد: 

 الحالة الزوجية: متزوج.
 .4االوالد: عدد 

     الديانة : مسلم.
 .اقتصاد زراعي -علوم زراعية التخصص العام : 
 الوظيفة : تدريسي.

 الدرجة العلمية : مدرس.
 قسم االقتصاد الزراعي . –عنوان العمل : جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية 

 07805365515الهاتف النقال: 
 E- mail :dr  Saadjaafr 67&Gmail.comالبريد االلكتروني: 

 المؤهالت العلمية  : -اوال :
 التاريخ الكلية الجامعة الشهادة

 1990 الزراعة بغداد بكالوريوس

 2012 الزراعة بغداد ماجستير

 2016 الزراعة بغداد دكتوراه

 
 
 
 
 

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للمراحل االولية : -ثانيا :



 

 

 

 

 

 

 

    
 السنة المادة القسم ت

 2012 االقتصاد الزراعي  مبادئ االقتصاد الزراعي 1

 ولحد االن  2016 التنمية الزراعية االقتصاد الزراعي 2

 ولحد االن 2016 التخطيط الزراعي االقتصاد الزراعي 3

 2018 التمويل والتسليف الزراعي االقتصاد الزراعي 4

 
 لطلبة الدراسات العليا:المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  -ثالثا :

 السنة المادة القسم ت

 ولحد االن 2017 ماجستير التنمية االقتصادية متقدم االقتصاد الزراعي 1

 طلبة الدراسات العليا: اشراف -رابعا :
 . علي عواد جبر / ماجستير. 1

 -التي شارك فيها: اللجان و المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل -خامسا :
 كلية الزراعة. في لجنة االمتحانية في قسم االقتصاد الزراعيلاعضو  -
 رئيسا  للجنة جرد وحدة مجانية التعليم والمكتبة المركزية في الموقع القديم لكلية الزراعة. -
 رئيسا  للجنة تدقيق مستندات االدخال واالخراج في كلية الزراعة. -
 -الترابية واالقفاص العائمة لمحافظة بابل( في المؤتمر العلمي لجامعة االنبارمشارك في بحث ) تحليل سلسلة القيمة بتقنية االحواض  -

 . 2017كلية الزراعة لعام 
مشارك في بحث ) سلسلة القيمة بتقنية االحواض الترابية واالقفاص العائمة في محافظة واسط( في المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة  -

 .2017/ 12/ 14و13عة جامعة سومر للمدة االهوار/ وجامعة ذي قار وكلية الزرا
دورة  .13/7/2017 -9مركز التدريب والتأهيل للمدة  –محاضرا  لدورة تدريبية في وزارة الزراعة / دائرة االرشاد والتدريب الزراعي  -

 تدريبية لموظفي مديريات الزراعة في كافة المحافظات.
بحضور الوكيل االقدم ومستشار وزارة  22/3/2017التخطيط والمتابعة بتاريخ محاضرا  في حلقة نقاشية في وزارة الزراعة / دائرة  -

 الزراعة.
 2016/  21 -19ودة والتميز للمدة مشارك في دورة تدريبية لتنمية وتطوير المهارات القيادية في الجامعات العراقية حسب معايير الج -
جالت العلمية العالمية الرصينة في جامعة بغداد بتاريخ مشارك بصفة حضور في دورة اساسيات تقويم االعمال البحثية للم -

29/11/2017 . 
 ( جامعة االنبار.  GISلدية شهادة مشاركة في دورة نظم المعلومات الجغرافية ) -
المستنصرية, مشارك في البرنامج التدريبي خطوات اعداد الموازنات التخطيطية في المكتب العربي لالستشارات والتطوير االداري, الجامعة  -

 % على المشاركين في الدورة.88وبدرجة تقويم 



 

 

 

 

 

 

 

 . 2017مشارك في ورشة عمل لتطوير مهارات اللجان االمتحانية في جامعة بغداد لعام  -
  . 2019/ 25/4شهادة مشاركة في المؤتمر الوطني السابع لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك الموافق  -
في  2501تدريسيين )اساسيات تقويم االعمال البحثية للمجالت العلمية الرصينة ( بموجب الكتاب مشارك في دورة المجالت العلمية لل -

4/12/2017 . 
 .2019/ 19/5في  3629لكتاب المرقم مشارك في دورة )التخطيط والتقويم للبرامج التدريبية الزراعية ( بموجب ا -
 -: النشاطات االخرى -

 الماجستير.عضوا  مشاركا  لمناقشات طلبة  -
 مشارك عضوا  لعدد من لجان استالل البحوث العلمية. -
 .2017عضوا  في لجنة تدقيق وتصحيح دفاتر االمتحانات التنافسية لعام  -
 .وجامعة بغداد مقوم علمي  لبحوث علمية لوزارة الزراعة وجامعة االنبار -
 مشارك في لجان مناقشة البحوث) السمنار( لعدد من الطلبة الماجستير والدكتوراه.   -
 لديه شهادة مشاركة من الجمعية العلمية لصيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية. -
شرات ليوم االربعاء لديه شهادة مشاركة من قسم وقاية النبات للمشاركة في ورشة العمل لدور المصائد في المكافحة المتكاملة للح -

14/2/2018. 
 . 2017/ 17/4جامعة بغداد لقسم علوم االغذية بتاريخ  –كلية الزراعة  –لديه شهادة مشاركة في الندوة العلمية  -
 كلية الهندسة الخوارزمي.للديه شهادة مشاركة في الجمعية العلمية لصيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية  -
في الندوة العلمية/ كلية الزراعة/ قسم االقتصاد الزراعي بعنوان)االثار االقتصادية المتوقعة للقروض الزراعية ضمن المبادرة لديه شهادة مشاركة  -

 .5/2017/  29الزراعية بتاريخ 
 جامعة بغداد. –مية وورش العمل المقامة في كلية الزراعة للديه عدد من المشاركات في الندوات الع -

 ختراع :براءات اال -سادسا :
 الجوائز العلمية : -سابعا  :
 االنشطة العلمية االخرى : -ثامنا  :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -االبحاث العملية المنشورة : -تاسعا :
 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر محل النشر اسم البحث ت
 2012 مجلة العلوم الزراعية العراقية.  الميزة النسبية إلنتاج االسماك في العراق 1

بتقنية االحواض الترابية واالقفاص العائمة سلسلة القيمة لإلسماك  2
  .لمحافظة بغداد

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية.

سلسلة القيمة لإلسماك بتقنية االحواض الترابية واألقفاص العائمة  3
 .الديوانية  ةلمحافظ

 2016 مجلة العلوم للعلوم الزراعية.

سلسلة القيمة لإلسماك بتقنية االحواض الترابية واالقفاص العائمة  4
 كلية الزراعة. -جامعة االنبار –مجلة العلوم الزراعية  –لمحافظة بابل 

 

 كلية الزراعة. -جامعة االنبار –مجلة العلوم الزراعية 

 

2017 

واالقفاص العائمة في محافظة سلسلة القيمة بتقنية االحواض الترابية  5
  واسط.

في المؤتمر العلمي االول لكلية الزراعة االهوار/ وجامعة ذي قار 
 وكلية الزراعة جامعة

2017 

6 Value chain of wheat crop in Baghdad 

province / Iraq an applied Study for year 

2017 

 

The Iraqi J.of Agri. Sciences 2018 

 
 -مية :لعضوية الهيئات الع -عاشرا  :

  -الكتب المؤلفة : -احد عشر :
 -اثنا عشر كتب الشكر والتقدير :

 2017/ 11/ 13في  31107 العدد - السيد رئيس جامعة بغداد من شكر وتقدير -
 . 2019/ 6/5في  3867 العدد – السيد رئيس جامعة بغداد من شكر وتقدير -
 .2012في عام   السيد رئيس جامعة بغداد من شكر وتقدير -
وشهادة حضور من السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية وذلك لمناقشة قانون الجمعيات لخريجي كليات الزراعة شكر وتقدير  -

 . 2018لعام 
 .2018/ 14/6في  4090العدد  – شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة -
 .2017/ 10/9في  2867العدد  – شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة -
 .2019/ 5/ 3536 العدد  – وتقدير من السيد عميد كلية الزراعةشكر  -
جامعة االنبار للمشاركة في تقييم البحوث الخاصة بالمؤتمر العلمي الخامس لجامعة  –شهادة شكر وتقدير من عميد كلية الزراعة  -

 . 2017لعام  كلية الزراعة -االنبار
                             30/8/2016/ في 5591بغداد بموجب الكتاب الى منتسبي جامعة كتاب شكر من السيد رئس الوزراء  -

 -اللغة : -ثالثة عشر:
 العربية .       
 االنكليز.      

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
C.V 
 
Name: dr.  SAAD . J . IBRAHIM- AL-  FAlluji 

Date of Birth: -1967 

Religion: Moslem 

Martial Statues: M arried 

No. of  children:  4 

Specialization:   Agricultural Economics 

Position:  Teaching 

Scientific Degree: Lecturer 

Work Address:   Baghdad of University – Agriculture College Economic DEP. 

 Work phone : 07805365515 

Mobile: 07805365515 

 E- mail :  Saadjaafr 67&Gmail.com 

   

 Scientific Certification: 
Date College University Degree science 

1990 Agriculture Baghdad B.Sc. 

2012 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2016 Agriculture Baghdad Ph.D. 

   Any other 

 

- University Teaching: 

From -To The (Institute / College) University No. 

2006- Until Now Agriculture College Baghdad 1 

 

 

 

Courses Which You Teach 

From -To Work place Career No. 

2006-2009 Agriculture College Aso.Agriculture Engineer 1 

2012 Agriculture College Assistant ecturer 2 

2016- until now Agriculture College Lecturer 3 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Year Subject Department  No. 

2012-2016  The Principles  of agricultural 

economy 
Departments of Agricultural College     

Economics 

1 

2017 Economic planning agricultural Department of Economic         2 

2017  Economic agricultural development Department of Economic         3 

2017 Economic advantage- M.SC    

agricultural development 

Department of Economic 4 

2018 Agricultural Finance Department of Economic 5 

2012- Until 

Now 

Research Project Department of Economic 6 

 
- Thesis which was Supervised by: 

No Thesis Title 

1 Value Chain analysis of Poultry Meat in  Iraq 

2  

 

-  Research Projects in The Felid of Specialization to The Environment and Society or the   

Development of Education:        

No. Research Title Place of  Publication Year 

1  The Comparative advantage  fish production in Iraq.        The Iraqi J.of Agri. Sciences  2012 

2 The Value Chain of fish  Techniques of  Floating  Cages and  ponds  

in Deuanya  province. 
The Iraqi J.of Agri. Sciences  2016 

3 The Value Chain of fish  Techniques of  Floating  Cages and  ponds  

in Baghdad  province. 
The Iraqi J.of Agri. Sciences  2016 

4 Value chain of wheat crop in Baghdad province / 

Iraq an applied Study for year 2017 
 

2017 

The Iraqi J.of Agri. Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

5 The Value Chain of fish  Techniques of  Floating  Cages and  ponds  

in Babylon  province. 
University of  Anbar 2017 

6 The Value Chain of fish  Techniques of  Floating  Cages and  ponds  

in Wasit  province. 
The – Qar University journal 

for agricultural researches 

 

2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Awards Certificates of   Appreciation:- 



 

 

 

 

 

 

 

Year                            Donor Name of Awards Certificates of   

Appreciation  

NO 

2012  From President Baghdad of 

University  

Book thanks and estimate 1 

2017 From President Baghdad of 

University 

Book thanks and estimate 2 

2019 From president Baghdad of 

University 

Book thanks and estimate 3 

2017 From Dean College of Agricultural  Book thanks and estimate   4 

2018 From Dean College of Agricultural ) Book thanks and estimate2  ) 5 

From 

2017- 2019 

He has participated in    a number of conferences inside and    Outside  

the University.  

6 

From 

2017- 2019 

He has participated in    a number of Seminars and workshops  inside and 

   Outside  the University 

7 

 

Languages:- 

Arabic 

English 

 

 

 

 

 

  

 


