
 

 

 

 

 

 

 

 (CV)  ةالذاتي ةالسير

 
 

 

 اكد سعدون بشار :    ـم ـــــــــاالســ

  1959/ 12/  1 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

  3  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 اقتصاد زراعي :    صــالتـخـص

 تدريسي:      ه ــــــالوظيف

 مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم االقتصاد الزراعي:    عنوان العمل

 07814200454:    الهاتف النقال

 akad.sadon@coagri.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 1983 االدارة واالقتصاد  كلية المستنصرية  البكالوريوس

 2006 علوم الهندسة الزراعية بغداد الماجستير

    

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

   مبادى االقتصاد الزراعي االقتصاد الزراعي 1

  اقتصاديات انتاج /عملي االقتصاد الزراعي 2

  ادارة مزارع / عملي االقتصاد الزراعي 3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

   االقتصاد الزراعي 1

   االقتصاد الزراعي 

   االقتصاد الزراعي 

   االقتصاد الزراعي 

 

 :علياطلبة الدراسات ال: رابعا  

 

 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
 
لكلية الزراعة العالي االرتقاء بجودة التعليم  2018في الندوة العلمية ا لقسم االقتصاد الزراعي  القاء محاضرة  -1

 . في ظل انخفاض تخصيصات الموازنة 

 2012اعي كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي االول لقسم االقتصاد الزر  -2
 . 10/12/2012جامعة كربالء   /لكلية االدارة واالقتصاد المؤتمر العلمي الثاني   مشاركة في بحث ا  -3

. 

 دارة واالقتصاد / جامعة كربالءالدولي السابع العلمي العاشر لكلية اال المؤتمر العلمي بحث  فيمشاركة  -4

جامعة الفيوم  –جمهورية مصر العربية –الدولي السابع للتنمية الزراعية المتواصلة  القاء بحث في المؤتمر -5

2017 

/ كلية العلوم _جامعة السليمانية القاء بحث في المؤتمر االول للجودة في التربية والتعليم العالي في العراق -6

 2017االنسانية 

جامعة الفيوم  –جمهورية مصر العربية  –واصلة القاء بحث في المؤتمر الدولي الثامن للتنمية الزراعية المت -7

2018 

الدولي العاشر العلمي الثالث عشر لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء  المؤتمر العلمي بحث  فيمشاركة  -8

2018 

 د من المؤتمرات والندوات العلمية .يعدالالمشاركة كحضور في  -9

كلية  –راسات االولية والعليا داخل قسم االقتصاد الزراعي من الحلقات البحثية لطلبة الد المشاركة بالكثير -10
 الزراعة.

 

 :براءات االختراع: سادسا
 

 

 : الجوائز العلمية:سابعا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 

القاء محاضرة في الدورة التدريبية ) اعداد وتطوير القيادات الوسطى لموظفي الكلية  -1

 (2018م المستمر في الكلية لعام المقامة من قبل وحدة التعلي

 

في الدورة التدريبية ) طريقة وضوابط وتعليمات ملء استمارات القاء محاضرة   -2

 (2019الساعات االضافية الخاصة بالتدريسيين لمنتسبي كليتنا لعام 

 

القاء محاضرة بعنوان ) بناء النماذج االقتصادية الزراعية ب استخدام برنامج  -3

E.view9  زراعة / جامعة الفيوم / جمهورية مصر العربية / كلية ال 

 

زيارة علمية بصحبة طلبة المرحلة االولى لقسم االقتصاد الزراعي في كليتنا الى مجلس  -4

 2018محافظة بغداد / القسم الزراعي 

 

زيارة علمية بصحبة طلبة المرحلة الثانية لقسم االقتصاد الزراعي في كليتنا الى امانة  -5

 2019لمتنزهات والمشاتل بغداد / مديرية ا
. 

 

 

 

 

 

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  
 السنة محل النشر أسم البحث ت

تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول الماش في العراق للمدة  1

1970- 2010 
 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 

 جامعة بغداد / كلية الزراعة
2013 

2 
 2010الزراعة للموسم االنتاجي  ارباحية معمل البان كلية حساب

كلية  االدارة واالقتصاد /مجلة 
جامعة االدارة واالقتصاد / ال
 المستنصرية 

2013 

-1970قياس نمو انتاجية الموارد في القطاع الزراعي العراقي للمدة ) 3

2002 
 جامعة كربالءمجلة 

 كلية االدارة واالقتصاد
2012 



 

 

 

 

 

 

 

4 
ل البطاطا للعروة الربيعية في تحلبل اقتصادي الستجابة عرض محصو

 1980العراق باستخدام نموذج تصحيح الخطا والتكامل المشترك للمدة 

– 2008 

مجلة زراعة الرافدين العراقية 
 جامعة الموصل/

2012 

 2015 -1980تقدير استجابة عرض محصول العدس في العراق للمدة  5

 ذو االبطاء الموزع باستخدام نموذج االنحدار الذاتي 

 مجلة الفيوم للتنمية الزراعية 
جمهورية مصر  –/جامعة الفيوم 

 العربية

2017 

تحليل اقتصادي لتحديد اهم العوامل المؤترة على استهالك البطاطا في  6
 نموذج التمهيد االسي  العراق والتنبؤ بالفجوة باستخدام

مجلة الفيوم للتنمية الزراعية/جامعة 
 جمهورية مصر العربية –الفيوم 

2018 

اتر التمويل الذاتي لموارد صندوق التعليم العالي على مخرجات سوق         7

 العمل 

مجلة جامعة كربالء كلية االدارة 
 واالقتصاد

2018 

تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول القطن في العراق ب استخدام  8

 2010_1970نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ للمدة 

لية االدارة واالقتصاد مجلة دنانير _ك
 / الجامعة العراقية

2018 

نتاج تحليل اقتصادي لتقدير دالة الربح والكفاءة االقتصادية والفنية ال 9
 _ ناحية العباسية )حالة دراسية(في محافظة النجف القمح

 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 
 كلية الزراعة / جامعة بغداد

2018 

في التنبؤ بالمساحات المزروعة لمحصول الذرة   VARاستخدام نماذج  10
 2020_2011في العراق للمدة 

مجلة دنانير _كلية االدارة واالقتصاد 
 / الجامعة العراقية

2019 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 10/5/2018في  7786من مجلس محافظة بغداد االمراالداري ير شكر وتقد -1
 

 على التوالي 2014,  2013,  2012شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد لالعوام  -2
 
 كتب شكر وتقدير عديدة من السيد عميد الكلية  -3

 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 اإلنكليزية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    C.V 

 
 

 

 

Name:    AKAD  SADON BASHAR 

Date of Birth:   1959 

Religion:    Moslem 

Martial statues:   Married 

No. of children:  3 

Specialization:    Agricultural Economics / Agricultural Production 

Economic 

Position:   Instructor 

Scientific Degree:  Lecturer 

Work Address: University of Baghdad – College of Agriculture – 

Agricultural Economic Dep. 

Work Phone: 

Mobile:  07814200454 

E-mail:   akad.b@yahoo.com 

 

      Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1983 College of 

management and 

economic 

Al_mostanseria B.Sc. 

2006 Agriculture Baghdad M.Sc. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

   Ph.D. 

   Any other 

 University Teaching. 

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

2007- till now Agriculture College Baghdad 1 

   2 

 

 

       Courses Which I Teach: 

 

Subject No. 

Principles of economics 1 

Prodection economics 2 

Farm management 3 

 

    Thesis and dissertation which was supervised by  : 

 
Thesis Title No. 

 1 

 2 

 3 



 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title 

1 Measurment economic and marketing efficiency for cucumber growing in green 

houses shatrah at dhiqar province Iraq during planting season 2017 

2 Economic analysis to determine the most important factors affecting potato 

consumption in iraq for the period 1990_2015 and forecast the gap using the 

exponential boot model. 

3 ESTIMATING PROFIT AND COST FUNCTIONS AND ECONOMIC AND 

TECHNICAL EFFICIENCIES OF WHEAT PRODUCTION NEJAF PROVINCE 

– AL-ABBASSI TOWNSHIP (A CASE STUDY) FOR SEASON 2016 

 4 maintaining quality of higher education by adopting the model of productive 

university applied research for college for agriculture in university og baghdad 

5 measuring the resourse productivity growth in Iraqi agricultural sector for period 

1970_2010 

6 Economic Analysis of Mung Bean supply responce in iraq during the period 

1970_2010 

7 Economic analysis of supply response of spring season potato grop in iraq using 

error correction model and cointegration during the period 1980_2008 

8 Lentil Supply Response in Iraq for the period 1980-2015: An Application of 

ADRL  and Bounds Test Approach 

9 Economic analysis of spring season potato grop in Iraq using error correction model 

and cointegration during the period 1980_2008 

10 Estimeting the profit of dary factory of agriculture college for season 2010 

11 Maintaining quality of higher education by adopting the model of productive 

university applied research for college of agriculture in university of Baghdad  

12 Estimating the impact of some determinants of cotton supply in Iraq by using the 

joint integration model and error correction for the period 1990_2010 

13 Prediction of maize crops in Iraq using VAR models for the period 2011_2020 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=8716168078205813054&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8716168078205813054&hl=en&oi=scholarr
https://www.researchgate.net/profile/Akad_Bashar/publication/329753745_Lentil_Supply_Response_in_Iraq_for_the_period_1980-2015_An_Application_of_ADRL_and_Bounds_Test_Approach/links/5c18fac792851c22a3341719/Lentil-Supply-Response-in-Iraq-for-the-period-1980-2015-An-Application-of-ADRL-and-Bounds-Test-Approach
https://www.researchgate.net/profile/Akad_Bashar/publication/329753745_Lentil_Supply_Response_in_Iraq_for_the_period_1980-2015_An_Application_of_ADRL_and_Bounds_Test_Approach/links/5c18fac792851c22a3341719/Lentil-Supply-Response-in-Iraq-for-the-period-1980-2015-An-Application-of-ADRL-and-Bounds-Test-Approach
https://www.researchgate.net/profile/Akad_Bashar/publication/329753745_Lentil_Supply_Response_in_Iraq_for_the_period_1980-2015_An_Application_of_ADRL_and_Bounds_Test_Approach/links/5c18fac792851c22a3341719/Lentil-Supply-Response-in-Iraq-for-the-period-1980-2015-An-Application-of-ADRL-and-Bounds-Test-Approach


 

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

     Awards and Certificates of Appreciation: 

 

No. Donor Name of Awards and Certificates No. 

25 

3 

College of Agricultural 

Baghdad University 

 

From Dean of Agriculture College 

From president of  Baghdad Universit 

 

1 

2 

 

       Twelfth,       languages:  

               Arabic 

              English 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


