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الرسميmajeed.almaryani@qu.edu.iq :
:

المؤهل
البكالوريوس

تاريخ الحصول عليه
1661

التخصص

الكلية والجامعة

محاسبة

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة
البصرة
كلية االدارة واالقتصاد – جامعة

الماجستير

1661

محاسبة مالية

الدكتوراه

2112

محاسبة تكاليف وادارية

اكاديمية الدراسات االقتصادية –

استراتيجية

بوخارست ( رومانيا )

بغداد

:

الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة المانحة

مدرس مساعد

1661

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

مدرس

1668

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

استاذ مساعد

2110

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

:

المهام

تاريخ التكليف

المكان

مقرر قسم المحاسبة

2111 -1661

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

مدير مالي

2110-2111

ابو ظبي ( شركة مشاريع انشائية )

رئيس قسم المحاسبة

2112-2119

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

معاون العميد للشؤون

2111-2111

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

االدارية
رئيس قسم المحاسبة

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية

 -2111االن

:

المواد الدراسية

المرحلة الدراسية

عدد سنوات التدريس

مكان التدريس

محاسبة التكاليف

ماجستير

2

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة

محاسبة
المحاسبة االدارية

ماجستير

القادسية
2

محاسبة
المحاسبة االدارية

المحاسبة القانونية

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة
القادسية

2

المعهد العربي للمحاسبين القانونيين

المحاسبة المالية

البكالريوس

11

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة

محاسبة التكاليف

البكالريوس

8

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة

القادسية
القادسية

والمحاسبة االدارية
المحاسبة الحكومية

البكالريوس

0

نظم المعلومات

البكالريوس

0

كلية االدارة واالقتصاد – جامعة
القادسية
كلية االدارة واالقتصاد – جامعة
القادسية

المحاسبية

:

نوع المشاركة
هيئة تحرير مجله اجنبية
مؤتمرات علمية

طبيعة المشاركة

المكان

عضو هيئة تقويم االبحاث

Global Business and
Economics Research

جامعة القادسية والجامعات العراقية

باحث ومشارك

االخرى
ندوات علمية

جامعة القادسية والجامعات العراقية

باحث ومشارك

االخرى
دورات تدريبية وتطويرية

جامعة القادسية

اشراف والقاء

دورات تدريبية

خارج العراق ( االردن ولبنان )

مشارك
:

ت

عنوان البحث

جهة النشر

المكان

1

العوامل المؤئرة في سياسة توزيع األرباح -

مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

دراسة ميدانية

االدارية واالقتصادية

العراق 1660

2

تحديد بعض عوامل اإلجهاد الوظيفي على

مجلة ابحاث اليرموك جامعة اليرموك – االردن

1

مدى فهم واستخدام المعلومات المحاسبية من

مجلة جرش للبحوث جامعة جرش – االردن

المحاسبين في القطاع الصناعي العراقي

قبل المستثمرين األفراد في سوق بغداد لألوراق

1662

والدراسات

2111

المالية
1
0

استخدام النسب المالية للتنبؤ بمستوى نجاح

مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

الشركات المساهمة الصناعية العراقية

االدارية واالقتصادية

العراق 2111

معايير قبول الطلبة في أقسام المحاسبة وأثرها في

مجلة دراسات

الجامعة االردنية –

أداؤهم خالل فترة الدراسة األولية
9
2
8
6

اثر بعض العوامل الداخلية على أداء الشركات

مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

المساهمة العراقية

االدارية واالقتصادية

العراق 2111

استخدام مؤشر ترينور لقياس كفاءة االستثمارات مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

في أسهم الشركات المساهمة العراقية

االدارية واالقتصادية

العراق 2111

المناخ التنظيمي وأثره في الرضا الوظيفي

مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

للمحاسبين العاملين في القطاع المصرفي العراقي االدارية واالقتصادية

العراق 2111

إدراك المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

واإلفصاح عنها في التقارير المالية الخارجية

 11أثر العالقة بين بعض المتغيرات المحاسبية وحجم
التداول فى القيمة السوقية ألسهم الشركات
المدرجة فى سوق العراق لألوراق المالية

11

االردن 2111

االدارية واالقتصادية
المجلة العربية
للمحاسبة

العراق 2119

جامعة البحرين –
البحرين 2111

تطبيقات أساليب المحاسبة اإلدارية وأساليب

مجلة القادسية للعلوم

جامعة القادسية -

تقييم المشروعات االستثمارية في الشركات

االدارية واالقتصادية

العراق 2112

الصناعية العراقية
12

أدارة االرباح وعالقتها بعوائد االسهم – دراسة

مجلة البحوث

جامعة العربي بن مهيدي

تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية

االقتصادية والمالية

– الجزائر 2110

:

المكان

جهة النشر

عنوان البحث

ت

University of
SIBIU- Romania
2012
Turgu Mures
University –
Romania 2012

Journal of Studies
in Business and
Economic
Procedia
Economics and
Finance

1

– الجامعة االردنية

مجلة دراسات

Strategic Management Accounting
Techniques in Romanian
Companies : An Empirical Study
Strategic Management Accounting
Techniques in Romanian
Companies: Some Survey Evidence
Testing the Requirement Availability
for Disclosure and Transparency in
Financial Reporting for Corporate
Governance in Emerging Market
Economies: The Case of Iraqi Listed
Firms
Corporate social responsibilities and
challenges
The strategic impact of integration
between target costing and continuous
improvements techniques in achieving
cost reductions and competitive
advantage: An analytical study

0

2111 االردن

Bharati vidyapeeth
university , Pune ,
India 2014
India - 2015

Asian journal of
multidisciplinary
studies
Merit research
journal

2
1

1

:

 مناقشة/ اشراف

المكان والسنة

عنوان البحث او الرسالة او أالطروحة

ت

اشراف

المعهد العربي

بحث ( مدى استخدام اساليب تقييم

1

– للمحاسبين القانونيين

المشروعات االستثمارية من قبل الشركات

2119 بغداد

) الصناعية العراقية

المعهد العربي

المحتوى االعالمي للتقارير المالية للشركات

– للمحاسبين القانونيين

المساهمة واثره في ترشيد قرارات المستثمرين

اشراف

2

2119 بغداد
اشراف

الجامعة االسالمية في

رسالة ماجستير ( التدقيق المستند إلى المخاطر

1

وتأثيره على رأي مراقب الحسابات في ضوء

بيروت – لبنان 2111

رسالة ماجستير ( مسؤؤلية المدقق الخارجي عن

الجامعة االسالمية في

اكتشاف الخطأ والغش في البيانات المالية )

بيروت – لبنان 2110

معايير التدقيق الدولية )

1
0

رسالة ماجستير قيد االنجاز ( تطبيق اسلوبي جامعة القادسية – العراق
التكلفة المستهدفة والمقارنة المرجعية لتحسين

اشراف
اشراف

2119

االداء المالي وتحقيق الميزة التنافسية )
9

رسالة ماجستير قيد االنجاز ( استخدام بطاقات جامعة القادسية – العراق
االداء المتوازن في تقويم اداء الوحدات الخدمية

2

8

اشراف

2119

بحث قيد االنجاز ( العالقة بين توزيعات االرباح المعهد العربي للمحاسبين
والقيمة السوقية السهم الشركات المدرجة في

القانونيين – بغداد

سوق العراق لالوراق المالية )

2119

رسالة ماجستير ( اثر المؤشرات المالية في

جامعة البصرة – العراق

المخاطرة النظامية – دراسة على عينة من

2111

اشراف

مناقشة

الشركات في سوق العراق لألوراق المالية )
6

رسالة ماجستير ( اصالح النظام المحاسبي

جامعة بغداد – العراق

الحكومي لتعزيز كفاءة االداء في ظل نظرية

2111

مناقشة

االموال المخصصة )
 11اطروحة دكتوراه ( المدخل الشرطي في المحاسبة جامعة البصرة – العراق
11
12

االدارية وتقييم اداء الشركات المساهمة )

2111

رسالة ماجستير ( النظام التقليدي ونظام

جامعة البصرة – العراق

 Camelلتقييم اداء المصارف التجارية )

2110

اطروحة دكتوراه (تحليل العالقة بين االفصاح

جامعة واسط – العراق

الييئي واالداء المالي في ضور نظرية االشارة

2110

مناقشة
مناقشة
مناقشة

ودورها في تحقيق الميزة التنافسية )
 11رسالة ماجستير ( قياس كلفة الخدمة المصرفية الجامعة المستنصرية –

مناقشة

باستخدام تقنية الكلفة على اساس النشاط
الموجهه بالوقت )

العراق 2110

 11بحث ( التحفظ المحاسبي وانعكاسه على جودة المعهد العربي للمحاسبين
المعلومات المحاسبية )

مناقشة

القانونيين – بغداد
2110

 10بحث ( اثار المعالجة المحاسبية لالصول الرديئة المعهد العربي للمحاسبين
حسب المبادىء والمعايير المحاسبية )

مناقشة

القانونيين – بغداد
2110

 19بحث ( دور تحليل القوائم المالية للتنبؤ باسعار المعهد العربي للمحاسبين
االسهم )

مناقشة

القانونيين – بغداد
2110

12

بحث ( القياس واالفصاح المحاسبي عن

المعهد العربي للمحاسبين

التكاليف البيئية في الوحدات االقتصادية )

القانونيين – بغداد

مناقشة

2110
 18بحث ( دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية في المعهد العربي للمحاسبين
المنظمات الخدمية )

مناقشة

القانونيين – بغداد
2119

 16رسالة ماجستير ( تحليل ربحية الزبون ودوره في جامعة كربالء – العراق
ادارة العالقة مع الزبون لتحسين الميزة التنافسية )

2119

مناقشة

:

ت

طبيعة النشاط

العدد

المكان

1

تقويم علمي لرسائل الماجستير واطاريح

اكثر من  21تقويم

العديد من الجامعات

الدكتوراه وابحاث الترقيات العلمية

علمي

العراقية

1

وزارة التعليم العالي

 2الحصول على المركز االول لجائزة التعليم العالي
للعلوم االجتماعية – االقتصاد واالعمال 2110

والبحث العلمي

:

ت

نوعية البرنامج

مجال االستخدام

مستوى اجادة االستخدام

1

البرامج المحاسبية والمالية ( بيج

العمل المحاسبي والمالي

جيد جدا"

تري  ،داك ايزي  ،كوك بكس ،

والرقابي وحسابات التكاليف

سمبلي اكاونتك وغيرها )

2

وادارة المخازن

برامج االوفس ( وورد  ،اكسيل  ،العمل االداري واالعمال المالية
وغيرها )

جيد جدا"

المساعدة

:

االيميالت االخرى
mhatf2002@yahoo.com
majeedhatf@gmail.com

صندوق البريد

الموبايل

جمهورية العراق – محافظة

116912810821616

الديوانية – ص.ب ( ) 982

