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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                                 علوم التربة والموارد المائيةقسم  كلية الزراعة                                   

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 :أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 
 

  موبايل    ديالى جامعةال  سعدون فرج خاطر فرج التميمي االسم الرباعي واللقب

   البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية 1/7/1597 تاريخ الميالد
ti.sadoon@yahoo.com 

  4/1/6002في  11  نرقم وتاريخ امر التعيي التربة والموارد المائية القسم  متزوج الحالة االجتماعية 

م وتاريخ االمر رق المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

   كلية الزراعة -جامعة بغداد   اقتصاد زراعي    البكالوريس 
 16915 الماجستير 

  65/9/1515في
  كلية الزراعة -جامعة بغداد   اقتصاد زراعي

    الدكتوراة 

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

 امين مجلس كليىة الزراعة 1
 
 
 
 
 
 
 

 62/5/6016يف 1279 
6   
3   
4   
9   
2   

 

الجامعي للحصول  رقم وتاريخ االمر الدرجة العلمية
 على اللقب

 4/1/6002في  11 مدرس مساعد 
 15/9/6011في 7350 مدرس

 14/10/6014في  13414 أستاذ  مساعد
   استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
شؤون التدريسيي في قسم   1

 البستنة
  اجتماعيامتابعة شؤون التدريسيين  عضو  69/4/6010في  742 

6 
 
 
 
2 

  توزيع االساتذةعلى االقسام حسب االختصاص عضو  63/9/6010في 573  ذة في كلية الزراعةتنسيق السات
3 
3 

  تحليل عروض الشراء القدمة الى الكلية رئيس  10/4/6016في 211  تحليل العروض في الكلية

 

 

  دراسات العلياتدقيق درجات االمتحان لطلبة ال عضو  17/5/6019في 1712  االمتحان التنافسي تدقيق درحات 4
  وضع خطة لحاجة قسم التربة من الكوادرالعلمية عضو  61/16/6019في 391  خطة لحاجة القسم من الكوادر 9
  تدقيق نتائج االمتحانات في القسم  عضو  62/6/6012في 609 تدقيق نتائج االمتحانات 2
  في القسم ير القامة الندوة العلميةاالعداد والتحض عضو  13/3/6012في  459  الخاصة بالندوة العلمية 7

          

 

 

 

 

 

   

 

 

 لجنة حقوق االنسان في الكلية 1

 

 

 

 

  تعلق بحقوق االنسان في الكليةمتابعة كل ماي رئيس  63/1/6017في 156
للطلبة والباحثين مجانا في المكتبة  توفيرالكتب عضو  14/11/6012في6124  مجانية التعليم في القسم 5

 لقسما
 

  القاء محاضرات تربوية على الطلبة عضو  14/11/6012في6124  التربوية لشؤون الطلبة 10 
 

    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

واالرشاد  القاءمحاضرات في االقتصاد 1 

 الزرعيين
هذين العلمين في تطوير القطاع  دوربيان 

 الزراعي
فترات متفرقة كلما تلقيت دعوة من مديرية الزراعة او  

 المركز االرشادي في المحافظة 
 6 
 

االشراف على التدريب الصيفي لطلبة كلية 
 الزراعة 

يجري اعداد منهاج تدريبي للطلبة المتدربين 
ويتم العمل على من قبل الشعب الزراعية 

 لتعاون مع االساتذة المشرفينتنفيذه با

 

 6010، 6005ت خالل العطلة الصيفية للسنوا 
 في قضاء المقدادية 6011،
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 المشاركة في اختبار صالحية التدريس في المشاركة في اختبار صالحية التدريس 3 

 اختصاص ااالقتصاد الزراعي 

 

 

 

 الصادر من كلية 12/1/6017في162االمراالداري  

 لجنة المركزية في الجامعةالى ال الزراعة 

  

3 

   

  

 :األنشطة العلمية :سابعا   

 الماجستير والدكتوراه :

 دراسة اقتصادية لبعض ابحاث تسميد الذرة الصفراء في العراق عنوان رساله الماجستير 
  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر البحث اسم    ينالباحث اءاسم ت
م في قضاء كفاءةاستخدام موارد االنتاج لمحصول الق صالح،مائدة حسين علي،سعدون فرج خاطر.عفاف حسن، 1

 المقدادية

 

 

 

،  المؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى 
11-11/11/1002 

  

 

االستخدام االقتصادي للعوامل المؤثرة في انتاج  خاطر، سعدون فرج . 1 
 عير فيقضاء المقدادية .محصول الش

،  1مجلة ديالى للعلوم الزراعية ،المجلد 
 1010، 1العدد
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علي،سعاد حسين علي ،مائدة حسين علي ،سعدون فرج خاطر   1 
. 

تحليل اقتصادي الستجابة عرض  القرنابيط في 
 . 1002-1290العراق للمدة

 

مجلة الزراعة العراقية البحثية  
 .1011، 1،العدد11،مجلد

فستق  قياس الكفاءة االنتاجية والتسويقية لمحصول زيدان،علي غيدان ،سعدون فرج خاطر. 1ل 
 الحقل في محافظة ديالى.

مجلة ديالى للعلوم  
 1011، 1،العدد5الزراعية،مجلد

دراسة اقتصادية لتقدير دوال واقتصاديات الحجم  اسكندرحسين علي.زيدان،علي غيدان ، سعدون فرج خاطر، 5 
 ج عسل النحل في محافظة ديالىالنتا

 1مجلة ديالى للعلوم الزراعية،المجلد 
 . 1011، 1،العدد

دراسة اقتصادية لتقدير دالة الربحوالكفاءة االقتصادية  شكر . زيدان،علي غيدان ، سعدون فرج خاطر،حنان حسن 1 
انموذج –النتاج عسل النحل ) محافظة ديالى 

 تطبيقي ( 

العراقية مجلة العلوم الزراعية  
 . 5،1011،العدد 15،المجلد

2 

 

التحليل االقتصادي الستجابة محصول الطماطة   خاطر ، سعدون فرج . 
 للسمادين النتروجيني والحيوي . 

،  1مجلة الفرات للعلوم الزراعية ،المجلد 
 . 1015، 1العدد

تحليل اقتصادي لتقدير دوال تكاليف واقتصاديات   خاطر ، سعدون فرج .  9 
-1011محصول القمح للموسم الزراعي لحجم النتاجا

 انموذج تطبيقي ( –)قضاء المقدادية  1011

،  9ة واسط للعلوم والطب ،المجلدمجل 
 . 1015، 1العدد

زيدان،علي غيدان  ،اسكندر حسين علي، سعدون فرج   2 
 خاطر،مهنه عبد اهلل محمود .

تحليل اقتصادي لتقدير دالة الربح وقياس الكفاءة  
 التقنية النتاج فروج اللحم في محافظة ديالى .

،  9مجلة ديالى للعلوم الزراعية ،المجلد 
 . 1011،  1العدد
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا
 المرحلة  اسم المقرر  م. 

 االولى  مبادىء اقتصاد زراعي  1
 الثانية  مبادىءارشاد زراعي 6
 لثالثةا  اقتصاديات انتاج حيواني 3
 الثالثة  اقتصاديات موارد طبيعية 4
 الرابعة  ادارة مزرعية 9
2   

هاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا  
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  هماجستير/دكتورا ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
1    
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 : ت التدريبيةالدورا
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 61/6/6002-14/1/6002 كلية التربية /جامعة ديالى دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي  1

 62/6/6001-10/6/6001 مركز الحاسبة واالنترنت/جامعة ديالى لتعليم الحاسوب 11الدورة التأهيلي  6

 31/16/6016  /كلية الزراعة جامعة ديالى للمكتبة االفتراضية الدورةالتدربية 3

    

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 12/3/6005-19  كلية الزراعة /جامعة ديالى المؤتمرالعلمي االول لكلية الزراعة 1
 14/16/6010-13  الهندسة /جامعة ديالى كلية المؤتمرالعلمي االول لجامعة ديالى 6
 6010/ 66/3     كلية التربيةاالصمعي/جامعة ديالى الندوة العلميةالثانية لقسم الجغرافية 3
 6/9/6011  كلية الزراعة /جامعة ديالى المؤتمر العلمي الوطني االول لكليات الزراعة 4
 9/16/6016-9  المركز الثقافي/جامعة ديالى لةالمؤتمرالعلمي الرابع لمركز ابحاث االمومة والطفو  9
 4/16/6013-3 كلية الزراعة/ جامعة ديالى المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة 2
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 19/16/6013 كلية العلوم/ جامعة ديالى الندوة العلمية لقسم جيولوجياالنفط والمعادن 7
 6014/ 63/16 كلية الزراعة / جامعة ديالى الصفراءالندوة العلمية لقسم المحاصيل حول تطوير زراعةالذررة  1
 7/1/6019  كلية الزراعة / جامعة ديالى الندوة العلمية حول مفهوم الناتوتكنولوجي 5

 4/6019/ 14-13  كلية التربية للعوم الصرفة /جامعة ديالى المعرض العلمي السنوي االنتاجي الخامس لقسم علوم الحياة 10
 1/16/6012  قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة بغداد عن واقع التلوث البيئي في الترب والماررد المائية الندوة العلمي 11
 64/3/6012  قسم التربة /كلية الزراعة /جامعة ديالى الندوة العلمية حول اثار التغير المناخي والتسميدفي البيئةوالتربة 16
 6012/ 5/ 61 كلية الزراعة/ جامعة ديالى الوصف االكاديميورشة عمل حول آلية مأل استمارة البرنامج  13
 6012/ 9/10  كلية الزراعة /جامعة ديالى Research Gateورشة عمل حول اهمية التسجيل في موقع 14
 1/16/6012  كلية الزراعة /جامعة ديالى الندوة العلمية حول واقع زهرة النيل في العراق 19
 6012/ 16/ 15  كلية الزراعة / جامعة ديالى ات تربية المجترات في محافظة ديالىالندوة العلميةحول معوق 12
 6017/  3/ 19  كلية الزراعة / جامعة ديالى الندوة الخاصة بالشعور باالنتماء ودوره في تقدير قيم النزاهة 17
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 ,كتاب مساعد, مقاالت علمية,الخ( االنجازات واالنشطة العلمية االخرى )كتب مؤلفة,براءة اختراع ,كتب مترجمة

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


