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انيالمريمجيد عبدالحسين ىاتف   :واللقب  االسم الكامل -  
العراق (     -) البصرة    1964   تاريخ ومكان التولد: -  
متزوج  االجتماعية:الحالة  -  
الجنسية: عراقية -  
ة، االنكليزيـــــــة ، الروماني اللغات التي يجيدىا : العربيــــة -  

majeed.almaryani@qu.edu.iq :  الرسميااليميل  –   

:   

 الكلية والجامعة التخصص تاريخ الحصول عليو المؤىل
 سو البكالوري

1991 
جامعة  –االدارة واالقتصاد كلية  محاسبة

 البصرة 
جامعة  –االدارة واالقتصاد كلية  محاسبة مالية 1993 الماجستير

 بغداد
محاسبة تكاليف وادارية  2112 الدكتوراه

 استراتيجية
–اكاديمية الدراسات االقتصادية 

 بوخارست ) رومانيا (
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 الجهة المانحة اتاريخ الحصول عليه الدرجة العلمية
 جامعة القادسية  –االدارة واالقتصاد كلية  1993 مدرس مساعد

 القادسية جامعة – واالقتصاد االدارة كلية 1998 مدرس
 القادسية جامعة – واالقتصاد االدارة كلية 2115 استاذ مساعد

 جامعة القادسية –كلية االدارة واالقتصاد  2115 استاذ

 المكان  تكليف تاريخ ال المهام
 جامعة القادسية  –االدارة واالقتصاد كلية  2111 -1993 مقرر قسم المحاسبة

 أبو ظبي      –دولة االمارات العربية المتحدة  2115-2111 مدير مالي 
 ) شركة مشاريع انشائية (

 القادسية جامعة – واالقتصاد االدارة كلية 2117-2116 رئيس قسم المحاسبة
معاون العميد للشؤون 

 االدارية
 القادسية جامعة – واالقتصاد االدارة كلية 2113-2114

 القادسية جامعة – واالقتصاد االدارة كلية 2116 -2114 رئيس قسم المحاسبة
 جامعة القادسية –كلية االدارة واالقتصاد  2118 -2116 عميد الكلية

العديد من اللجان المالية واالدارية والعلمية في  االن -1993 لجانية الوعضو  ةسرئا
  والوزارة الجامعة والكلية
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:   

 

قمت بتدريس العديد من ( سنة في التعليم العالي ، فقد 21خالل اكثر من )
ة المواد الدراسية على مستوى الدراسات االولية والدراسات العليا في جامع

القادسية وفي مختلف االقسام العلمية وايضا في المعهد العربي للمحاسبين 
 القانونيين

 

:  

 

تمرات العلمية داخل العراق وفي مختلف شاركت في العديد من المؤ 
الجامعات العراقية وايضا خارج العراق ، وايضا رئيس ىيئة تحرير وعضو ىيئة 
تحرير في عدة مجالت علمية ومشارك في عدة دورات تدريبية داخل وخارج 

  العراق  .
 

:  

 

بحث ودراسة منشورة في مجالت علمية محكمة داخل  21ر من لدي اكث
العراق في مختلف الجامعات العراقية وايضا ابحاث منشورة باللغة العربية 

 خارج العراق في االردن والبحرين والجزائر والسودان .
  

:  

 

لدي العديد من االبحاث المنشورة باللغة االنكليزية في مجالت علمية 
 محكمة في رومانيا واالردن والهند .
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اشرفت على العديد من رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه في داخل 
 (4) العراق وفي خارج العراق ) لبنان ، السودان ( ، حاليا" انا اشرف على

رسائل ماجستير واطروحة دكتوراه داخل العراق واطروحة دكتوراه في احدى 
ياالجامعات في ماليز   

 

تركت في العديد من لجان مناقشات الدراسات العليا كرئيس لجنة او عضو اش
راه في مختلف الجامعات العراقية لجنة لرسائل الماجستير واطروحات الدكتو 

وايضا في احدى الجامعات اللبنانية .

:  

 

مقوم علمي للعديد من رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه للعديد من 
الجامعات العراقية وايضا مقوم علمي للعديد من الترقيات العلمية لمختلف 

العراقية ، وحاصل على المركز االول لجائزة التعليم العالي للعلوم الجامعات 
. 2115االقتصاد واالعمال لسنة  –االجتماعية 
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:  

 

اجيد استخدامات الكومبيوتر في المجاالت االعتيادية والمجاالت االدارية 
والمالية والرقابية .والبرامج المحاسبية   

 
:  

 

17815821949رقم الموبايل :  -   
أاليميالت الشخصية :-  

majeedhatf@gmail.com 
@yahoo.commhatf2002 
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