( السيرة الذاتية )
البطاقة الشخصية
السم الرباعي واللقب  :د .مصعب عبدالسالم طه عبدهللا الحيالي
تاريخ ومحل الوالدة  4 :أيلول  .1691الموصل
الحالة االجتماعية  :متزوج
الدرجة العلمية  :أستاذ االقتصاد المساعد
المنصب الحالي  :المسؤول االداري لمجمع الكلية الثاني ..

المهام الحالية ...
 عضو هٌئة تحرٌر مجلة بحوث مستمبلٌة . عضو لجنة اعتراضات الترلٌات العلمٌة . -رئٌس اللجنة التحتانٌة فً الكلٌة .

الشهادات الحاصل عليها وتاريخ الحصول عليها مع االختصاص العام
والدقيق .
 .1الشهادة الجامعٌة االولٌة  :بكالورٌوس ألتصاد – كلٌة االدارة وااللتصاد  /جامعة الموصل
بموجب االمر االداري المرلم ()4718/11/3فً .1986/6/22
 .2الشهادات العلٌا :
أ -الماجستٌر  :ماجستٌر التصاد كلٌة االدارة وااللتصاد  /جامعة الموصل بموجب
االمر االداري المرلم ()3483/11/3فً .1992/5/3
عنوان الرسالة ( تأثٌر السٌاسة السعرٌة فً التركٌب المحصولً لبعض
المحاصٌل الزراعٌة فً العراق للفترة )1989 -1971

ب -الدكتوراه  :دكتوراه فلسفة فً االلتصاد كلٌة االدارة وااللتصاد  /جامعة الموصل
بموجب االمر االداري المرلم ()1735/11/3فً .1997/3/21
عنوان االطروحة (التغٌرات التمانٌة وأثرها فً نمو الناتج الزراعً أللطار عربٌة
مختارة ).

االختصاص العام  :التصاد
االختصاص الدلٌك  :سٌاسات التصادٌة

الترقيات العلمية وتاريخ الحصول عليها :
 مدرس مساعد  :بموجب االمر االداري المرلم ( 742فً  )1995/9/2الصادر من كلٌةالحدباء الجامعة  (.وهو تارٌخ التعٌٌن فً كلٌة الحدباء الجامعة )
 مدرس  :بموجب االمر االداري المرلم ( 576فً  )1997/3/24الصادر من كلٌةالحدباء الجامعة .
 أستاذ مساعد  :بموجب االمر االداري المرلم ( 1873فً  )2111/12/19الصادر منكلٌة الحدباء الجامعة .واعتبارا من .)2111/8/21

المناصب االدارية والعلمية الحاصل عليها :
-

رئٌس لسم المحاسبة وكالة – كلٌة الحدباء الجامعة .
رئٌس لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة – كلٌة الحدباء الجامعة .
مدٌر وحدة الدراسات المستمبلٌة – كلٌة الحدباء الجامعة .
عضو الهٌئة االستشارٌة لمركز الدراسات المستمبلٌة وممرر لها – كلٌة الحدباء
الجامعة.
عضو لجنة الترلٌات العلمٌة فً كلٌة الحدباء.
معاون عمٌد كلٌة الحدباء الجامعة فترات متمطعة .
عمٌد كلٌة الحدباء الجامعة وكالة فترات متمطعة.

الدورات :
 -1دورة طرق التدرٌس والمٌاس والتموٌم للمدة من  1998/1/12ولغاٌة , 1998/1/25
مركز تطوٌر طرق التدرٌس والتدرٌب الجامعً – جامعة الموصل .
 -2دورة الحاسوب التطوٌرٌة االولى للمدة من للمدة من  2111/2/5ولغاٌة 2111/2/13
 ,لسم علم الحاسوب -كلٌة الحدباء الجامعة  -الموصل .
البحوث المنشورة :
 -1مؤشرات المرار المزرعً فً استبدال الشعٌر بنسب مختلفة من البدائل العلفٌة فً
عالئك تسمٌن الحمالن – مجلة بحوث مستمبلٌة ()3ص ص (.2111)47-37
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االثار االلتصادٌة للمتضمنات التكنولوجٌة فً المطاع الزراعً (النظرٌة والتجارب )
فً دراسات التصادٌة معاصرة  ,مركز البحوث االلتصادٌة – جامعة الموصل .2111
التعلٌم العالً االهلً فً العراق  :التجربة واالفاق  ،مجلة بحوث مستمبلٌة  ,العدد ,2
 ,2111ص ص (.)175-161
مدى تحمٌك االكتفاء الذاتً لبعض المجامٌع الغذائٌة للدول العربٌة  ,2111-2111مجلة
تنمٌة الرافدٌن  ،العدد  ،58ص ص .1999 ,185-173
أثر التغٌرات التكنولوجٌة فً انتاجٌة الحبوب فً دول عربٌة مختارة  ,مجلة الزراعٌة
العرالٌة  ،مجلد  4عدد  8ص ص  ،152-145كانون اول .1999
دراسة تحلٌلة التصادٌة لدالة عرض المحاصٌل الزٌتٌة فً العراق  ,مجلة تنمٌة
الرافدٌن .1998 ,265-257 , 55
تمدٌر دالة عرض الحبوب – دراسة التصادٌة فً التركٌب المحصولً العرالً  ,مجلة
تنمٌة الرافدٌن ( ,)43ص ص .1994 ,192 -175
سبل تموٌل انظمة الري الحدٌثة ودورها فً تحسٌن المنتجات الزراعٌة و زٌادة مساحة
االراضً الزراعٌة مع االشارة الى تجارب دولٌة مختارة  ,المؤتمر العلمً الدولً
االول للمٌاه  ,جامعة االنبار  ,آذار  .1919ص ص  (131-114بحث مشترن ).

المؤتمرات العلمٌة و ورشات العمل -:
 -1التعلٌم العالً االهلً فً العراق وافاله المستمبلٌة للمدة من 16 – 15
تشرٌن الثانً  ,1999كلٌة الحدباء الجامعة الموصل  ,العراق .
 -2المعلوماتٌة والصناعٌة البرمجٌة ودورهما المستمبلً للمدة من 12 – 11
اذار  ,2111كلٌة الحدباء الجامعة بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث
العلمً العربٌة والمركز المومً للحاسبات االلكترونٌة  ,الموصل ,
العراق .
 -3المنتدى الفكري العربً االول حول المواصفات العالمٌة للجامعات للمدة
من  26 – 25نٌسان  , 2111المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة
باالشتران مع كلٌة الحدباء الجامعة  ,الموصل العراق .
 -4االستثمار والتموٌل فً محافظة صالح الدٌن افاق التطور ومعولات
التنفٌذ  ,للفترة من  . 2118/3/29 – 28كلٌة االدارة وااللتصاد  ,جامعة
صالح الدٌن  ,تكرٌت  ,العراق .

 -5تطوٌر التعلٌم الجامعً االهلً فً محافظة نٌنوى لمواجهة التحدٌات
الحالٌة  ,ورشة عمل  7اٌار  . 2118كلٌة الحدباء الجامعة  ,الموصل ,
العراق .
 -6التنظٌم المانونً لتعوٌض ضحاٌا العملٌات العسكرٌة  ,ورشة عمل 14
اٌار  . 2118كلٌة الحدباء الجامعة  ,الموصل  ,العراق .
 -7ادارة المٌاه بٌن تحدٌات الوالع ومتطلبات التنمٌة المستدامة 21-18 ,
آذار  ,2119جامعة االنبار  ,حدٌثة – محافظة االنبار -العراق .
 -8دور الموازنة العامة للدولة فً النمو والتطور االلتصادي  ,ورشة عمل
 5أٌار  ,2119الجامعة التمنٌة الشمالٌة – المعهد التمنً نٌنوى  .الموصل
 ,العراق .
 -9ورشة العمل التدرٌبٌة الخاصة ببناء لدرات اعضاء وسكرتارٌة مجلس
التخطٌط والتنمٌة .مشروع تكامل  , IGPAتموز  ,2119أربٌل ,
العراق.
مشاركات علمية ...
-

-

نالش العدٌد من رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه فً السام االلتصاد
والعلوم المالٌة والمصرفٌة فً كلٌة االدارة وااللتصاد  .وفً السام االلتصاد
الزراعً والغابات فً كلٌة الزراعة والغابات وفً كلٌة الحموق جامعة
الموصل  ..وفً كلٌة االمام االعظم  /الموصل  .وفً كلٌة االدارة
وااللتصاد جامعة تكرٌت .
االشراف على عشرات بحوث التخرج ومنالشتها .
لٌم العدٌد من البحوث العلمٌة والمعدة للنشر فً مجالت علمٌة محكمة .
تمٌم معامالت الترلٌات العلمٌة .
اعداد العدٌد من دراسات الجدوى االلتصادٌة لصالح المطاع الخاص .
حصل على العدٌد من كتب الشكر من داخل وخارج الكلٌة .
شارن بالعدٌد من اللجان العلمٌة واإلدارٌة فً الكلٌة ( رئٌسا وعضوا ).

المواد الدراسة التي قام بتدريسها داخل الكلية ..
 -1مبادئ االلتصاد.
 -2المالٌة العامة والتشرٌع المالً .
 -3النمود والمصارف .

 -4تمٌم المشارٌع االلتصادٌة
 -5تمٌٌم لرارات االستثمار .
 -6التصادٌات االعمال .
 -7مناهج البحث العلمً .

المواد الدراسة التي قام بتدريسها خارج الكلية ...
 -االلتصاد االسالمً  ,كلٌة االمام االعظم  ,مرحلة الدكتوراه .

