
          

 

 Curriculum Vitaeالسيرة الذاتية         

 

 د. كريم سالم حسين جبر الغالبي أ. االسم     

 1962الشطرة / - ذي قار  محل وتاريخ الوالدة 

  Kareem.alghalibi@qu.edu.iq    /07811549675  االيميل ورقم الموبايل  

 ذكر الجنس 

 عراقي الجنسية  

 متزوج ولديه أربعة ابناء  االجتماعية الحالة 

 أستاذ  موقع العمل الحالي 

 Econometricsاقتصاد قياسي  االختصاص الدقيق 

 

 Scholastic Training and degrees obtainedالشهادات العلمية الحاصل عليها: -1

 1983بكالوريوس علوم اقتصادية /الجامعة المستنصرية  .B.Scسالبكالوريو

 1986ماجستير علوم اقتصادية/ الجامعة المستنصرية  .M.Scالماجستير 

   2003تنمية اقتصادية علوم االقتصادية/ دكتوراه فلسفة في ال .Ph.Dالدكتوراه

 

 Professional & academic Positionsالمناصب االدارية والعلمية التي شغلها: -2

 . القادسية لمدة خمس سنوات جامعة  –معاون عميد في كلية االدارة واالقتصاد  -

 . دارة واالقتصاد  لمدة ثالث سنواترئيس قسم أدارة االعمال في كلية اال  -

 لمدة ست سنوات.  كلية االدارة واالقتصادرئيس لجنة الترقيات العلمية والتعضيد في  -

 .  2011منذ عام  حاصل على لقب االستاذية -

 لمدة ثالث سنوات رئيس هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية  -

 

 

 Training Courses attendedالدورات التدريبية :  -3

   1990دورة طرائق تدريس  -

 2005وخدمات االنترنيت االلكترونية   ةلحاسبامركز   /التأهيليةبات دورة الحاس  -

 .  1991دورة في االرشاد التربوي  -

 . 2009دورة في تقنيات التعليم لعام  -



 .1990دورة في السالمة اللغوية للتدريسيين  -

 2016دورة تدريبية حول التعاون االقتصادي في برلين/المانيا  -

 2017المانيا –نونبيرغ –أيرالنكن أستاذ زائر في جامعة  -

 . 2019دورة تدريبية حول كتابة البحوث االكاديمية ,اربيل  -

 

 -: شارك في العديد من المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق:المؤتمرات العلمية -4

 

 : المؤتمرات العلمية الوطنية -أ

 الجامعة  عنوان البحث  ت

1 - 
الصناعة  الصناعات الصغيرة ودورها في 

 التحويلية 
 2007المؤتمر العلمي الثالث / جامعة البصرة 

 2009المؤتمر العلمي األول / جامعة القادسية  األزمة المالية العالمية وأسبابها وتداعياتها  - 2

3 - 
األزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على  

 االقتصاد العراقي 

اإلدارة واالقتصاد /  المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية  

 2010جامعة كربالء لسنة 

4 - 
مساهمة القطاع الخاص في اصالح وتنمية  

 االقتصاد

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة  

 2011القادسية لسنة 

5 - 
العالقة بين اسعار النفط الخام وسعر صرف 

 الدوالر

اإلدارة واالقتصاد / جامعة  المؤتمر العلمي الخامس لكلية 

 2011البصرة 

6 - 
االختالالت الهيكلية وأثارها على مستقبل 

 االقتصاد العراقي 
 2011الندوة العلمية / جامعة واسط 

7 - 
في محافظة  أفكار مقترحة لحل أزمة النقل 

 كربالء اثناء المناسبات الدينية. 
 2012المؤتمر العلمي الدولي الرابع / جامعة كربالء 

 2013المؤتمر العلمي االول لكلية السياحة /كربالء  تنمية القطاع الساحي في العراق  - 8

9 - 
االنفاق الحكومي واختبار قانون فاجنر في 

 العراق 
 2013المؤتمر العلمي الثاني /جامعة نوروز 

10 - 
افكار مقترحة لمعالجة بطالة الخريجين في 

 العراق 
 2014الوزراء /لجنة البطالة االمانة العامة لمجلس  

11 - 
أثر تكنولوجيا المعلومات في ادار وتنمية  

 الموارد البشرية 

المؤتمر العلمي الدولي االول /جامعة جيهان/اربيل  

2014 

12 - 
الممكنات االقتصادية والبيئة االستثمارية في  

 محافظة ذي قار 
 2015مؤتمر تنمية ذي قار االول /مايس 

13 - 
االقتصاد العراقي العراقي...االشكالية  محنة 

 وفرص المعالجة 
 2016\مؤتمر جامعة الصرة /كلية االدارة واالقتصاد

14 - 
  2030نحو رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة 

 في العراق 
 2016وزارة التخطيط /تشرين الثاني 

15 - 
االصالح االقتصادي في العراق ما عد عام  

 مستقبلية :رؤية 2003
 2017جامعة البصرة /كلية االدارة واالقتصاد

16 - 
  االزمة المالية في اقليم كردستان:  التداعيات

   وسبل المعالجة
 2017جامعة نوروز /كلية االدارة واالقتصاد

17 - 
القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية  

 المستدامة في العراق 
 2018الجامعة التقنية الجنوبية /البصرة 



مسار خطة التنمية المستدامة في العراق :من  -18

 2030اهداف االلفية الى أجندة 

 

 

 2019جامعة البصرة /كلية االدارة واالقتصاد 

19- 

 

 ية التنويع االقتصادي في العراق: اشكال

 

 2017 مركز البيان للدراسات والتخطيط/بغداد /أيلول

 

20- 

 

 القطاعاتأثر العوائد النفطية على نمو 

 االنتاجية في االقتصاد العراقي 

 2018جامعة التنمية البشرية /السليمانية/نيسان 

21- 

 

العالقة السببية بين االنفاق العام والنمو  

 االقتصادي في العراق :دراسة قياسية 

اكاديمية الوارث للتنمية البشرية والدراسات       

 2021االستراتيجية: كربالء كانون الثاني 

جامعة البصرة /كلية االدارة واالقتصاد /المؤتمر العلمي   االبعاد البيئية للتنمية المستدامة :عرض وتحليل 22

  2021 2السنوي الرابع عشرك

 

 :المؤتمرات العلمية الدولية -ب

 السنة  الجهة المنظمة  عنوان البحث  ت

 العولمة المالية وتحليل اسواق المال العربية  - 1
لكلية االقتصاد   العلمي الثانيالمؤتمر 

 االردن  -اربد  -جامعة اليرموك 
2002 

2 - 
المتغيرات االقتصادية العالمية وانعكاساتها على  

 اسواق المال 

جامعة العلوم  المؤتمر العلمي االول/

 االردن  -عمان  -التطبيقية الخاصة
2003 

 اقتصاد المعرفة ونظرية النمو الحديث  - 3
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية /  

 اإلسكندرية/ مصر 
2005 

4 - 
تكنولوجيا المعلومات لألبعاد األساسية للتنمية  

 البشرية 

المؤتمر العلمي الثاني , جامعة العلوم  

 االردن -عمان-التطبيقية 
2006 

 األزمة المالية العالمية وتداعياتها  - 5
جامعة  المؤتمر العلمي الدولي السابع/

 عمان/ األردن /الزرقاء
2009 

 -اآلفاق والتحديات  - التجارة اإللكترونية العربية   - 6
العلوم  المؤتمر العلمي الثالث لجامعة

 التطبيقية / عمان/ األردن 
2009 

7 - 
األزمة المالية العالمية وتداعياتها من منظور 

 اسالمي 

المؤتمر الدولي الرابع/اتجاهات  

 جامعة الكويت / الكويت - اقتصادية
2010 

 .. وسبل معالجتها أزمة المياه العربية - 8
جامعة  المؤتمر الدولي الثالث عشر/ 

 اإلسكندرية /كلية اآلداب/ مصر 
2011 

9 - 
أثر تقانة المعلومات على ادارة وتنمية الموارد  

 البشرية 

المؤتمر العلمي الدولي/كلية ادارة  

 جامعة الجنان / لبنان االعمال/
2012 

 األزمة المالية العالمية . . من منظور إسالمي  - 10
جامعة  الملتقى العلمي الدولي الثامن/  

 سكيكدة/ الجزائر /1955أوت  20
2013 

11 - 
دور القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية  

 في الوطن العربي 

اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  

 2/2016مصر شرم الشيخ ت/
2016 

12 - 
Extensions on Epsilon-Skew 

Generalized Error Density 

المؤتمر العلمي الدولي الرابع :جمعية  

الخوارزمي العراقية بالتعاون مع جامعة 

 2019خازار /باكو /اذربيجان /آب 

2019 

 



 

 

 

 

 

 Scientific publicationsالمنشورات العلمية:       -5

 بحث علمي مشترك ومنفرد منشور في العديد من المجالت   أحدى وعشرين( 21لدية أكثر من )

 . ينة المحلية والعربيةالعلمية الرص

 السنة  العدد  المجلد  اسم المجلة  عنوان البحث  ت

1 - 
الصناعي  دراسة تحليلية لإلنتاجية في القطاع 

 المختلط 
 1 القادسية 

ملحق  

بالعدد  

(2 ) 

1996 

 = =  =  = 1 = تحليل الطاقات اإلنتاجية ومؤثراتها  - 2

3 - 
تحليل المؤثرات االقتصادية في محافظات القطر  

 العراقي 
= 1 3 1997 

4 - 
اختيار المواقع الصناعية واألثار االقتصادية  

 الناجمة 
= 2 3 1997 

 1999 3 4 = القطاع العام في العراق اتجاهات تخصيص  - 5

6 - 
أزمة الممارسات االقتصادية للدولة ونمط اإلنتاج   

 الرأسمالي 
= 3 2 2000 

 2000 3 3 = التحديات وسبل معالجتها   –أزمة المياه العربية  - 7

8 - 
مفهوم التنمية البشرية وأبعادها األساسية في  

 الوطن العربي 
= 4 1 -2 2001 

 2001 3 4 = هيكل القطاع الصناعي الخاص في العراق تحليل  - 9

10 - 
في أفق العولمة المالية وتحليل وتقويم الوضع 

 الحالي الراهن

المجلة العراقية  

 المستنصرية
3 7 2005 

 اقتصاد المعرفة ونظرية النمو الحديثة  - 11

المؤتمر العربي   وقائع

األول  

 ااإلسكندرية /االستثمار

 

 - 

 

 - 

 

2005 

 2006 3 8 القادسية  االستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته ومحدداته  - 12

 2006 2 8 = تكنولوجيا المعلومات ودورها في التنمية البشرية  - 13

 االقتصاد المعرفي ودورة في التنمية االقتصادية  - 14
  - العلوم االقتصادية 

 البصرة 
6 24 2009 

15 - 
صرف العالقة بين اسعار النفط الخام وسعر 

 الدوالر
    بابل

16 - 
األزمة المالية العالمية وتداعياتها من منظور 

 اسالمي 
 2012 8 -  الكوت 

17 - 
األنفاق الحكومي وقانون فاجنر في االقتصاد 

 العراقي 
 2012 25 5 مجلة الغري 

 2012 4 14 مجلة القادسية  للتلوث البيئي  االقتصادية االبعاد  - 18

19 - 
المستقبلية للتنمية المكانية في محافظة  االتجاهات 

 القادسية 
 2014 2 16 مجلة القادسية 



20 - 
البطالة في محافظة ذي قار ..الواقع وفرص 

 التشغيل
 2015 4 17 مجلة القادسية 

21 - 
تنمية القطاع السياحي في العراق ..المقومات  

 والتحديات 
 2016 1 18 مجلة القادسية 

22 - 

 التنويع في  وقياس العالقة بين االنفاق الحكومي 

دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نموذج  

VECM 

مجلة آفاق اقتصادية  

االمارات العربية  /

 المتحدة 

38 
131 

 
2017 

23 - 
العالقة السببية بين االنفاق العام والنمو  

 االقتصادي في العراق :دراسة قياسية 

مؤتمرالعلمي  لوقائع ا

 االول جامعة الوارث
 -  - 2021 

24 - 

قياس العالقة بين اسعار النفط الخام وسعر 

صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة بأستخدام  

 ARDLمنهجية 

مجلة كلية االدارة  

واالقتصاد للدراسات  

االقتصادية واالدارية  

 والمالية  

13 2 2021 

25 - 
أثر العوائد النفطية على النمو االقتصادي :دراسة  

 2015- 1970قياسية للمدة 

مجلة االقتصادي  

 الخليجي 
35 39 2019 

 

 The postgraduate studiesالدراسات العليا: -6

واالقتصاد القياسي   Mathematical-Economicقام بتدريس مادتي االقتصاد الرياضي  - 

(Econometrics) ولحد األن.  2004من عام في االقتصاد  والدكتوراه  لطلبة الماجستير 

 

 

 

 

 : الجامعيةواالطاريح األشراف على الرسائل  -7

 أسم الطالب  عنوان الرسالة  ت
نوع 

 االشراف
 السنة 

1 - 
تحليل وتقويم تجربة التوطن الصناعي في محافظة  

 ذي قار والقادسية 
 2005 ماجستير  علي كاظم هالل

 2006 = ميامي صالل صاحب واقع الصناعات الصغيرة في العراق وهيكلتها  - 2

 2007 = محمد نعمة محمد  االقتصاد المعرفي ودورة في التنمية الشاملة  - 3

4 - 
االقتصادية واالجتماعية في محافظة  دراسة الحالة  

 ذي قار
 2008 = حسين علي عويش

 2008 = نادية خضير كناوي  تقدير وتحليل دوال اإلنتاج في المنشآت الصناعية  - 5

     

6 - 
و الصناعة التحويلية باستخدام  متحليل مصادر ن

 chenryتشنري صيغة
 2009 = سعدية هالل حسن 

7 - 
العوامل المؤثرة على  تحليل اقتصادي ألهم 

 تغيرات اسعار النفط الخام 
 2010 = علياء سهيل النجار 

8 - 
األبعاد االقتصادية لالستثمار في اهوار جنوب  

 العراق 
 2010 = مهدي صادق 



9 - 
األبعاد االقتصادية للتلوث البيئي والسياسات  

 المثلى لمواجهته 
 2011 = حيدر مهدي 

10 - 
لإلرهاب وأثارة على التنمية  األبعاد االقتصادية 

 في العالم العربي 
 2011 = مناف مرزة نعمة

 2013 = سحر كريم كاطع  التنمية المكانية في محافظة القادسية وآفاقها  - 11

12 - 

13 -  

 .البطالة في محافظة ذي قار وفرص التشغيل

 

 ريسان حسينعدنان 

 
= 

2013 

 

13 
..المقومات  تنمية القطاع السياحي في العراق 

 والتحديات 
 2015 = قاسم جبار خلف 

14 - 
عكاساتها على  العالمية وأن أسعار النفط الخام

 االقتصاد العراقي..دراسة قياسية 
 2016 = علي نوماس تاصر

15 - 
العالقة بين االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي  

 في دول عربية مختارة:دراسة قياسية 
 2016 = نوارس عطية كاظم 

16 - 

الموارد الطبيعية الناضبة وأثرها على النمو  

االقتصادي القطاع النفطي في العراق حالة  

 دراسية 

 2017 = ساجد سالم موسى 

17 - 
محددات النمو االقتصادي في العراق دراسة  

 )اطروحة دكتوراه(   2018 - 1970قياسية للمدة 
 2018 دكتوراه حيدر طالب موسى 

18 - 
المستهلك ونمط االنفاق  تحليل اتجاهات سلوك 

 العائلي في العراق : دراسة قياسية 
 2019 ماجستير  ناهد فاروق صفر

19 - 
برنامج تنمية االقاليم ومؤشرات الفقر والبطالة  

 2018- 2006للمدة 
 2019 = مهند عودة شهيب 

20 - 

تحليل وقياس العالقة بين اسعار النفط الخام وسعر  

صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسة باستخدام  

 منهجية التكامل المشترك  

 2021 ماجستير  جنان مسلم عبد عون

21 - 
أثر السياسات المالية على معدالت الفقر في  

 2019- 2004العراق دراسة قياسية للمدة 
 2021 = مآثر تيمول شبل

20 - 
كفاءة الساسية المالية والنقدية وثرهما على 

 مؤشرات االستقرار االقتصادي في العراق 
 2020 = قادر كاظم 

22 - 

االستثمار في راس المال البشري في تحقيق النمو  

االقتصادي المستدام :تجارب مختارة مع اشارة  

 خاصة للعراق 

 2021 دكتوراه أبراهيم خليل سلطان

 

 

 : والمنتديات العلمية الجمعياتالعضوية في   -8

 

 . المركز العام  –ديين العراقيين عضو جمعية االقتصا -

 . قادسيةعضو المركز الثقافي واالجتماعي في جامعة ال -

 . فرع القادسية –و نقابة المعلمين عض -

 . االدارية واالقتصادية في الكلية رئيس هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم -

 .عمال العراقيينفي اتحاد رجال اال عضو شرف  -



 في العراق لمبدعين ل  الدولي تحادال عضو ا -

 عضو رابطة االبداع من اجل السالم في لندن  -

 

 : النشاطات العلمية االخرى -9

 . ل االعمال العراقيين /الد يوانيةساهم في اقامة ندوات علمية وحلقات دراسية بالتنسيق مع اتحاد رجا -

 االولة  لمشاركته في المؤتمر العربي لمنظمة العربية للتنمية االداريةحاصل على شهادة تقديرية من ا  -

 . لالستثمار في بنية المعلومات والمعرفة 

 .  2006حاصل على شهادة تقديرية في جامعة القادسية وعلى درع الجامعة تثمينا" للجهود العلمية لعام  -

 .2014الوزراء في نيسان  حاصل على شهادة شكر وتقدير من االمانة العامة لمجلس   -

 حاصل على كتاب شكر وتقديرمن وزارة التخطيط النجازه دراسة حول التنمية المكانية في محافظة القادسية.  -

 2017االجتماعية نحاصل على كتاب شكر وتقدير من وزارة العمل والشؤو -

 . مستدامة ن البحوث في مجال التنمية الله العديد م -

 .المعلوماتله اهتمامات في مجال اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا   -

 

 

 Teaches Subjectsالمواد التي قام بتدريسها:    -10

 Economicsمبادئ االقتصاد             - 1

 Industrial Economicصناعي   اقتصاد - 2

 Mathematical Economicرياضي    اقتصاد - 3

 projects Evaluableتقيم مشاريع                - 4
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