
 

 السيرة الذاتية والعلمية للسيدة رفاه عدنان نجم

 مدرس قسم االقتصاد

 

المعلومات العامة -اوال:   

 االسم الرباعي واللقب :رفاه عدنان نجم عبدهللا الطائي

5791:موصل  محل وتاريخ الوالدة  

 الجنسية : عراقية 

الديانة : مسلمة                                                                                        

: أرملةالحالة االجتماعية   

 العنوان الوظيفي :مدرس /قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل

 اللغات التي تجيدها : العربية وبعض من االنكليزية 

الشهادات -ا : ثاني  

5779/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل / / قسم االقتصاد.بكالوريوس اقتصاد5  

2001/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل / قسم االقتصاد .ماجستير اقتصاد2  

دراسة  -االقتصاد االردني المصارف الخاصة ومؤسسات االقراض فيدور عنوان الرسالة "

"2005-5770للمدة  تحليلية  

االلقاب العلمية -ثالثا :  



5771.مساعد باحث /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل /5  

2001 /.مدرس مساعد/ كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل2  

2050 /.مدرس / كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل3  

الدراسات والمؤتمرات:-رابعا :  

 لدَي ورقتي عمل

صخصة الطاقة الكهربائية وآثارها االقتصادية/كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل .خ5

 مع السيدة انوار سعيد ابراهيم.

مع السيدة  2051ايار  51.أهمية دور الدولة في إعمار محافظة نينوى / قسم االقتصاد / 2

 انوار سعيد ابراهيم.

حوث المنشورة بال -خامسا:  

.العوامل المؤثرة في الطلب على الخدمة المصرفية دراسة تطبيقية على عينة من المستفيدين 5

نينوى . محافظةفي   

. ظاهرة االقتصاد الخفي وغسيل االموال /المصادرواالثار .2  

.اثر تقلبات اسعار الصرف في معدالت التضخم في االقتصاد االردني والتركي .3  

. 2050-5770واثرها في النمو االقتصادي للمدة .اصالحات السياسة النقدية 1  

.2052،5770نموذجااالردن –. اثر سياسة التحرير المالي في النمو االقتصادي 1  

.2052-5770.اثر تقلبات اسعار الصرف في النمو االقتصادي الهندي للمدة 6  

التدريسات  -سادسا :   

ارة الصناعية /كلية االدارة االقتصاد في الصف االول /قسم االد مبادئ .تدريس مادة5

(2009-2006(و)2006-2001واالقتصاد جامعة الموصل للعام الدراسي)  

تدريس مادة مبادئ االقتصاد في الصف االول /قسم ادارة االعمال /كلية االدارة .2

.                                         (2001-2009للعام الدراسي ) واالقتصاد  



بحوث تخرج الصف الرابع/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة.االشراف على 3  

(2007-2001()2001-2009()2009-2006()2006-2001وصل لالعوام الدراسية )مال  

(2007-2050()2050-2055)(2055-2052()2052-2053()2053-2051).  

دارة واالقتصاد/جامعة مادة الثقافة االسالمية في الصف االول /قسم االقتصاد/كلية اال .تدريس1  

(.2055-2050الموصل للعام الدراسي)  

. تدريس مادة تنمية اقتصادية/ قسم االقتصاد / المرحلة الثالثة.1  

 

 

التشكرات-سابعا:  

للمشاركة في لجنة  عميد كلية االدارة واالقتصاد 56/52/2000في 7/3/1199.رقم الكتاب 5

 استقبال الطلبة .

عميد كلية االدارة واالقتصاد بسبب االلتزامة بدورة 21/1/2005في7/3/2110.رقم الكتاب 2

 الطباعة في الحاسبة .

بالعطلة  لتمتععميد كلية االدارة واالقتصاد لعدم ا 6/9/2002في7/3/2712.رقم الكتاب 3

2002-2005الصيفية للعام   

للفترة من للمشاركة في دورة االسعافات االولية 59/50/2002في 7/3/1573.رقم الكتاب 1

1/7/2002-57/7/2002.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد عن تدقيق وتنظيم 21/7/2001في 7/3/3906.رقم الكتاب 1

 عمل وحدة التدريب الصيفي .

عن انجاز اعمال عميد كلية االدارة واالقتصاد53/6/2000في  7/3/3021.رقم الكتاب 6

الصيفي بدقة وعمل دؤوب. وحدة التدريب  

وبات العق-ثامنا:  



 التوجد

االجازات بنصف راتب اوبدونه:-تاسعا:  

.اليوجد  

 

 

 

 


