
 السيرة الذاتية

 االسم: غالب شاكر بحٌت حسٌن الركابً

  8691موالٌد 

 فلسفة فً االقتصاد التحصٌل العلمً: دكتوراه

 الحالة االجتماعٌة: متزوج

 من اعدادٌة قلعة سكر للبنٌن/ محافظة ذي قار 8619خرٌج الدراسة االعدادٌة لعام 

  8661حاصل على شهادة البكالورٌرس من جامعة البصرة فً عام 

  5112حصلت على شهادة الماجستٌر من جامعة الكوفة/ كلٌة االدارة واالقتصاد فً عام 

 5119على مالك جامعة واسط/ كلٌة االدارة واالقتصاد فً عام  كتدرٌسً عٌنت

 السٌاسات البٌئٌة، النقود والمصارف (درست المواد) النظرٌة النقدٌة،  التارٌخ االقتصادي، 

  5112مسؤول وحدة االعالم فً الكلٌة عام 

 5112شاركت فً اللجان االمتحانٌة فً قسم االقتصاد  عام 

معالجة ظاهرة وحصلت على قبول نشر للبحث المسوم )  5116شاركت  فً المؤتمر العلمً لجامعة بابل عام 

 افل االجتماعً(الفقر حسب مفهومً اقتصاد السوق والتك

 5116حصلت على شكر وتقدٌر من رئاسة جامعة بابل عام 

 5116قبلت فً الدراسات العلٌا/ دكتوراه  فً جامعة الكوفة لعام 

 5185عام  ةحصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة الكوف

 5185عام  تدرٌسً بلقب مدرس فً قسم االقتصاد

 صاد الصناعً ،  النقود والمصارف ، اقتصادٌات الغاز والنفط (المواد التً درستها بعد الدكتوراه ) االقت

 5111( ولمرتٌن مابعد الماجستٌر فً عام تركت فً دورات ) طرائق التدرٌس، الحاسوب ، اللغة العربٌهشا

  5182ومابعد الدكتوراه عام 



 فً  جرف النصر للحشد الشعبً شاركة فً حمالت تطوعٌه لزٌارة العملٌات العسكرٌة

 5189حصلت على شكر وتقدٌر من رئاسة جامعة سومر عام  

 البحوث المنشورة: 

للتنبؤ بالفشل المالً، دراسة على عٌنة من المصارف التجارٌة الخاصة المدرجة  sherrord استخدام نموذج  -8

 ( 5182 -5116فً سوق العراق لالوراق المالٌة للمدة ) 

 ( 5182 – 5112تحلٌل اثار السٌاسة المالٌة على التنمٌة فً العراق للمدة )  -5

 -5111اثر التعلٌم كاحد مؤشرات راس المال البشري فً تحفٌز معدل النمو االقتصادي فً العراق للمدة)  -2

5182 ) 

  5189حصلت على لقب استاذ مساعد فً عام 

 قٌمت عدد من البحوث العلمً 

 مناقش لعدد من رسائل الماجستٌر فً قسم االقتصاد / كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفةشاركت كعضو 

 وفً جامعة واسط

 شاركت فً حمالت تطوعٌة لزٌارة العملٌات العسكرٌة للحشد الشعبً فً بٌجً والموصل

 بٌعً(  وتدرٌسً فً حالٌا  تدرٌسً فً قسم االقتصاد وللمواد ) النقود ، المصارف ، اقتصادٌات الغاز الط 

 5182 -5189الدراسات العلٌا/ الدبلوم العالً  للعام الدراسً 

 

 

 

 

 


