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  سعد محمود خليل الكوازالدكتور :   االسم الكامل  .1
 العنوان)العمل,المسكن,العامة وااللكترونية(:  .2

 الموصل / كلية االدارة واالقتصاد/قسم االقتصاد  جامعة 
  ماليةالموصل/ حي  

  saad_alkawaz@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

  أوالد( 6لديه  ) –متزوج     : األوالدالحالة االجتماعية وعدد   .3

 : شهادة والدرجة العلمية وآخرالتحصيل الدراسي بالتفصيل   .4
جامعة  –تجارة خارجية / كلية االدارة واالقتصاد  –تمويل دولي  –دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية 

   1991الموصل/
  22/1/2222عد  الدرجة العلمية : استاذ مسا

 : الخبرات العلمية والحقلية  .1
 رئيس قسم االقتصاد / كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل  -
العلوم المالية والمصرفية  وأقساموالمساعدة المقررة في قسم االقتصاد  األساسيةتدريس العديد من المواد  -

 على طلبة الدراسات العليا واإلشرافوالعليا  وليةاألبجامعة الموصل ولكل من الدراسات  واإلدارةوالمحاسبة 
   )الدكتوراه والماجستير( .

 . عضو اللجان االمتحانية والعلمية في قسم االقتصاد وعلى مستوى الكلية لعدد من السنوات -
 . طرائق التدريس على مستوى جامعة الموصل إدارةعضو مجلس  -

 المشاركة بالمؤتمرات والندوات:  4 .6
  . األردن/  2223جامعة  العلوم التطبيقية  –/ كلية االقتصاد والعلوم االدارية  األولتمر العلمي المؤ  -1
 -3  2221/ األردن –جامعة فيالدلفيا  –واالقتصاد والعلوم االدارية اإلدارة كلية  –المؤتمر العلمي الرابع  -2

 . 2226سنة  نيةاألردتمر العلمي الدولي السنوي السادس / لجامعة الزيتونة المؤ 
 .2222  سنة   األردنيةالمؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع /  لجامعة الزيتونة  -4
 . 2222سنة   األردنيةالمؤتمر العلمي الدولي السنوي  الثامن /  لجامعة الزيتونة  -1
 . 2229سنة  األردنيةالمؤتمر العلمي الدولي السنوي  التاسع / لجامعة الزيتونة  -6
 . 2212المؤتمر العلمي الدولي السنوي  العاشر / لجامعة الزيتونة األردنية سنة  -2
 . 2212عشر / لجامعة الزيتونة األردنية سنة الحادي المؤتمر العلمي الدولي السنوي   -2
 . 2213مؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر / لجامعة الزيتونة االردنية سنة ال -9
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 : ةالمنشورات العلمي  .2
مع  1991-1921االستيرادات في النمو االقتصادي لعينة من البلدان النامية للمدة  إسهامالبحث الموسوم " . 1

 . 3/23تركيا " تنمية الرافدين المجلد  إلى اإلشارة
  2221/ 61.  البحث الموسوم" التجارة الخارجية بين تركيا والدول العربية " تنمية الرافدين العدد 2
من البحوث العلمية في تخصص التمويل والتجارة الخارجية ودراسات الجدوى االقتصادية إلقامة  . مجموعة3

 المشاريع التنموية الصناعية والزراعية والتجارية على مستوى المحافظات وعلى مستوى العراق والدول العربية . 

  
 

 الموضوع إصدارهجهة   رقم وتاريخ الكتاب كتب الشكر والتقدير  .2
-9/3/2642 شكر وتقدير . 1 

12/2/2224 
عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة الموصل 
  امتحانيهجهود لجنة 

-9/12/9391 وتقدير  شكر .2 
4/11/2224 

جامعة  إلىالمسروقات  إعادة مكتب رئيس الجامعة 
  الموصل

-9/3/2216 وتقدير  شكر .3 
32/2/2223 

عميد كلية االدارة 
 واالقتصاد/جامعة الموصل

 جهود اللجنة االمتحانية 

عميد كلية االقتصاد والعلوم   24/2/2223 شكر وتقدير. 4 
االدارية/جامعة العلوم 

 األردنالتطبيقي/

مشاركة في المؤتمر العلمي 
 بجامعة العلوم التطبيقية األول

-9/3/1112 وتقدير  شكر. 1 
4/1/2223 

االدارة  عميد كلية
 واالقتصاد/جامعة الموصل

جهود مبذولة في تولي مهام 
 رئيس  قسم االقتصاد 

-9/2/1229 وتقدير  شكر. 6 
2/3/2223 

عميد كلية االدارة 
 واالقتصاد/جامعة الموصل

اللجنة  أعمالللجهود المبذولة في 
التحضيرية كلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة البصرة  
  

-9/12/4412 وتقدير  شكر. 2 
22/1/2221 

تثمينا للحرص على ممتلكات  رئيس جامعة الموصل 
 الدولة 

-9/3/3242 وتقدير شكر. 2 
24/2/2222 

عميد كلية االدارة 
 واالقتصاد/جامعة الموصل

 جهود اللجنة االمتحانية 

-9/3/2911 وتقدير شكر. 9 
32/2/2221 

عميد كلية االدارة 
 واالقتصاد/جامعة الموصل

ية المبذولة في للجهود العلم
تنظيم وتأليف ملزمة االقتصاد 

  األعمال إدارةفي قسم  اإلداري
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-9/3/134 وتقدير  شكر. 12 
11/1/1992 

عميد كلية االدارة 
 واالقتصاد/جامعة الموصل

 خفارات الدفاع المدني 

-114س/11 وتقدير شكر. 11 
21/11/1996 

عميد كلية االدارة  
 واالقتصاد/جامعة الموصل

المبذولة في تعزيز  للجهود
 المسيرة العلمية 

  9/3/4221 . شكر وتقدير12 
32/12/2221 

  عميد كلية اإلدارة واالقتصاد

للجهود العلمية في إدارة التعليم  من العميد  2226 . شكر وتقدير11 
 المستمر في الكلية 

مل للتعاون بين الكلية ومع من مدير عام معمل األدوية 2226 . شكر وتقدير16 
 األدوية

 
للجهود المبذولة في نشاطات  من العميد 2222 .شكر وتقدير 12 

 اللجنة العلمية في قسم االقتصاد
للجهود المبذولة في نشاطات  من العميد 2222 . شكر وتقدير 12 

 اللجنة العلمية في قسم االقتصاد

للجهود المبذولة في نشاطات  من العميد 2229 . شكر وتقدير 19 
 العلمية في قسم االقتصاد اللجنة

الجهود المبذولة في االشراف  من العميد 2212 . شكر وتقدير 22 
على تعديالت اطروحة الدكتوراه 

 في قسم االقتصاد 
 النشاطات األخرى :  .9

 عضو نقابة المعلمين لعدد من السنوات ولحد اآلن . -
 ن .عضو نقابة االقتصاديين العراقيين لعدد من السنوات ولحد اآل -

 نينوى –عضو اتحاد رجال االعمال العراقيين  -

 . تقييم البحوث العلمية إلغراض النشر والتعضيد وإلغراض الترقية العلمية في الجامعات العراقية -

 عضو لجان المناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية . -
لبحوث والدراسات العلمية والمشاركة في الندوات تفرغ جزئي في مركز الدراسات اإلقليمية إلعداد ا -    

 ولحد اآلن . 2214 – 2226والمؤتمرات وللسنوات 
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  )االسم والعنوان(:  مصادر التزكية .12
  قصي كمال الدين االحمدي / رئيس جامعة الموصلد. أ.ا. 
 جامعة الموصل –/ عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  ثائر احمد سعدون السماند. أ. . 2


