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نبذة خمتصرة عن السرية الذاتية والعلمية والوظيفية 
 ( السرية الذاتية) 

  (  Curriculum Vitae ; CV

   هاشم حسني ناصر احملنكالدكتور  
Prof. HASHIM  HUSSAIN  NASSIR  AL – MUHANNAK 

 
E- Mail / daranbaa2 @ Yahoo.Com 

E- Mail / hashimalmuhannak @ Yahoo.Com 

 

 :  السرية الذاتية والوظيفية :أوالً 
 

 . 3/4/1691ولد في مدينة النجف األشرف  

 . ( مدينة النجف األشرف )درس االبتدائية والثانوية في  

ثييا انت ييى الييم الجام يية    1691 -1696درس فييي مام يية بيييروب ال ربييية فييي بيييروب  يينة      

قسيييا ادار  /  واالقتصييياد ليييية اردار   /ته الجام ييييةالمستنصيييرية فيييي ب يييداد ر و  ميييى درا ييي 

 . 1699 -1691وتخرج  نة  ..األعمال 

 (CIU)مييييم مام ييية  ارولينييييا ال المييييية  فييييي الةلسيييةة مييييل التر ييييي  عليييم اردار    مامسيييتير   

CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY  ؛the school of art & 

sciences  ( لية الةنون وال لوم  )1119ر مل مرتبة الشرف ر  نة المنح  في  مريكا . 

 (CIU)مييييم مام يييية  ارولينييييا ال المييييية  فييييي الةلسييييةة مييييل التر ييييي  علييييم اردار   د تييييورا   

CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY College Of Graduate & 

Professional Studies  (  مريكا )  1111ر مل مرتبة الشرف ر  نة المنح . 

 (CIU)فييي علييا اردار  مييم مام يية  ارولينييا ال المييية       بروفسييورالحصييول علييم درميية ال   

CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY  ؛College Of 

Graduate & Professional Studies  (  مريكييا  ) ر مييل مرتبيية شييرف ر  يينة الميينح

1114. 

 ; FOR (CIT) مر يييي  البري يييياني المييييم  الدولييييية المؤلييييف هويييييةحصييييى علييييم   

INFORMATION TECHNOLOGY  ،International Author Identity 

Card  ر وبختا اليونسكو..  

  CAROLINA INTERNATIONAL (CIU)شيااد  التةيوم ميم مام ية  ارولينيا ال الميية        

UNIVERSITY  1114 نة المنح في  مريكا م ابى شااد  البروفسور . 

  CAROLINA INTERNATIONAL (CIU)ميم مام ية  ارولينيا ال الميية      شيااد  التةيوم   

UNIVERSITY   1111 نة المنح في  مريكا م ابى شااد  الد تورا . 

  CAROLINA INTERNATIONAL (CIU)ميم مام ية  ارولينيا ال الميية      شيااد  التةيوم   

UNIVERSITY 1119 نة المنح  في  مريكا م ابى شااد  المامستير . 
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لشيرم لل ليوم الت بي يية فيي     حصى علم ال ديد مم الشيااداب ر منايا ؛ شيااداب ميم   اديميية ا      

 ..مصر 

/ منايا ؛ شيااد  تيهيليية ت ديريية ميم مام ية ب يداد         الت ديريية شيااداب  ال ال ديد ميم  حصى علم 

فيي  ر في دور  المخ وطاب ال ربية وتح يي  النصيو   ر مر   احياء التراث ال لمي ال ربي 

 . 1663 نة 

الكوفية لششيتراف فيي دور     مام ية  / حصى عليم شيااد  ت ديريية ميم مر ي  درا ياب الكوفية         

تح ي  النصو  التي  قاماا مر   درا اب الكوفة بالت ياون ميل قسيا الل ية ال ربيية فيي  ليية        

 . 1116 انون الثاني  11 -11التربية للبناب للمد  

ر ضييمم برنييامم دعييا  ( امتييياع ) حصييى علييم شييااد  امتييياع دور  اعشمييية مت دميية بدرميية     

 –تميوع   9المن  د في بناية محافظة النجف األشرف للةتر  ميم   الحكومة المحلية في ال رام ر

 . 1119 يلول  6ول اية 

ال  رييية والدولييية ودرو    لمييية المييؤتمراب الت ديرييية مييم  الشييااداب ال شييراب مييم ال ميينح  

 .. مم مختلف الجام اب والمؤ ساب المؤتمراب و

 ..تا ترشيحي لمجموعة مم الجوائ   

 .مدير م اون : الدرمة الوظيةية  

ضيييييييييمم موقيييييييييل   DR. Hashim Al-Muhannakليييييييييه موقيييييييييل   

 .األمريكية  

 . www.4sherd.comضمم موقل  

 .  هاشم حسين ناصر. د   //:comtwitterhttps.ضمم  

 .comfacebookhttps://www.  هاشا حسيم ناصر المحنك . 

 muhannak/76/329/207/-al-hashim-www.linkedin.com/pub/dr   
 

 mosity.com/invite/4Y5n3http://www.lu : 

 

 https://www.referralkey.com/  

/ قسيا الشيؤون ال لميية    / فيي رئا ية الجام ية    ؛  1661 / 1/  1فيي  تا ت ينيه فيي مام ية بابيى      

 . الترقياب وت ضيد بحوث ومؤلةاب الكادر  لتدريسي للجام ة 

 . م رر لجنة الترقياب والت ضيد المر  ية في مام ة بابى  

فييي تي ييي   ر وشييارف1661/  11/  11مر يي  درا يياب الكوفيية  /انت ييى الييم مام يية الكوفيية  

 . مر   درا اب الكوفة وش ى مدير ادار  المر   

 ر 1664/  6/ 3فيي   111بمومي  الكتياا الميرقا     اب الكوفة و الية ر  امدير مر   درتسلُّا  

 . ونه مدير ادار  المر    فضًش عم

الكوفية ر منايا     مر ي  درا ياب  و رشارف في لجان متنوعة في مام ة بابى ر ومام ية الكوفية    

.  الكوفييةمام يية / التحضيييرية لمييؤتمراب ونييدواب علمييية فييي مر يي  درا يياب الكوفيية اللجييان 

 . وشارف في عضوية لجان األنش ة ال لمية واردارية 

 . عضو في الايكى التنظيمي لمر   درا اب الكوفة ارداري وال لمي  

 . عضو في هيئاب عديد  لنشراب المؤتمراب ال لمية والبحثية واألدبية  

http://kuiraq.academia.edu/hashimalmuhannak
http://www.4sherd.com/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/pub/dr-hashim-al-muhannak/76/329/207/
http://www.lumosity.com/invite/4Y5n3
https://www.referralkey.com/
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 ( . الكوفة الجام ة ) ئة تحرير مريد  اخبارية لجام ة الكوفة والمو ومة عضو في هي 

للبحييوث ر الصييادر  مييم مر يي  ( حضييار  الكوفيية ) مؤ يي  وعضييو فييي هيئيية تحرييير نشيير    

 . مام ة الكوفة / درا اب الكوفة 

 .باحث في مر   درا اب الكوفة  

 .مام ة الكوفة/ ة    درا اب الكوف؛ في مر( درا اب نجةّية ) وحد  مجلة  ديرم 

 .تصدر عم قسا ارعشم في مام ة الكوفة ( / مام تنا ) عضو في هيئة تحرير مريد   

لمحافظية النجيف    يارعشمي  المر ي  تصدر عيم  ( /  المحافظة) عضو في هيئة تحرير مريد   

 .األشرف 

 رر وفييي مختلييف ال لييوم  دوليييةق رييية و ؛ لمييية ال ابنييدوالو ابمييؤتمرعشييراب الشييارف فييي  

 . ًا الح  بّيمو ما م

 .شارف في ال اء محاضراب علمية و دبية  

 فيي اختصاصياب متنوعية ر فيي الصيحف     و دبيية و علميية   وعاب وبحيوث نشر م االب وموض 

 . والمجشب ر داخى وخارج ال  ر ال راقي 

 . شارف في مجموعة دوراب علمية  

 .   في مجال  عماله والبحوث ال لمية  ثيرحصى علم  ت  تشكراب  

 مصييادر فييي الر ييائى واألطروحيياب الجام ييية  1699تييّا اعتميياد الكتيي  المنشييور  منيي  عييام  

 ..والبحوث 

 .رئا ة مام ة الكوفة / عمى في قسا ارعشم  

 .لل مى في المر   ارعشمي لمحافظة النجف األشرف ر تا تنسيبه مم مام ة الكوفة  

 .ال رام  /ف النجف األشر /مؤ   ومدير دار  نباء لل باعة والنشر  

  .رئي  تحرير مجلة الملت م  

 .رئي  تحرير مجلة النجف  

 .مام ة الكوفة / مر   درا اب الكوفة ل؛  مدير وحد  ارعشم 

 مام ة الكوفة –الصادر  مم مر   درا اب الكوفة ( ال  واب البيض ) مدير تحرير نشر   

 مر   درا اب الكوفة  / مام ة الكوفة ( / مر   درا اب الكوفة ) ادار  مجلة  ضمم 

 .مام ة الكوفة / في مر   درا اب الكوفة  

مر ي  درا ياب الكوفية  ر وباحييث    / مام ية الكوفية   ( / مر ي  درا ياب الكوفية    ) ميدير اعيشم    

 .علمي 

 

 :عضوية يف 
 

 Gemba Academy 

 

 

 IABC - Central Oklahoma 

 

 

https://www.linkedin.com/groups/50264
https://www.linkedin.com/groups/2586280
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 Development arketM and Strategy Healthcare for Society 

(SHSMD) 

 

Society Excellence Operational  

 

 

Review Business Harvard  

 

Professional Advertising  
 

Professionals Research Clinical  
 

 

 Digital Marketing 

 

Sigma Six Lean  
 

 

 Predictive and Mining Data Analytics, Business Advanced 

Modeling 
 

Communication Marketing 
 

 

Job Postings Group (#1 in Jobs, Recruiters, HR, Managers, 

Finance, Marketing & Technology) 

 

https://www.linkedin.com/groups/60789
https://www.linkedin.com/groups/60789
https://www.linkedin.com/groups/4117418
https://www.linkedin.com/groups/3044917
https://www.linkedin.com/groups/22246
https://www.linkedin.com/groups/86681
https://www.linkedin.com/groups/62352
https://www.linkedin.com/groups/37987
https://www.linkedin.com/groups/37987
https://www.linkedin.com/groups/35222
https://www.linkedin.com/groups/35222
https://www.linkedin.com/groups/35222
https://www.linkedin.com/groups/59008
https://www.linkedin.com/groups/59008
https://www.linkedin.com/groups/2881314
https://www.linkedin.com/groups/2881314
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" HORIZON 2020 " Framework Programme for Research & 

Innovation [Official Group] 

 

 

 Content Digital and Books Digital Readers, bookE Ebooks, 

Publishing 
 

 

Experts Management Knowledge   

 

 

 HFMA - Healthcare Financial Management Association 

(U.S.A.) 

 

 

Executive Management Talent & (HR) Resources Human  
 

 

 Managers, HR, Jobs, in (#1 Technology & Software 

Data) Big & CRM Voice, Mobile, Cloud, 

 

 HR, Staffing and Recruiting Professionals Forum 
 

ionHigher Education Administrat  
 

 Advertising Pros 

 

 

https://www.linkedin.com/groups/3731775
https://www.linkedin.com/groups/3731775
https://www.linkedin.com/groups/1515307
https://www.linkedin.com/groups/1515307
https://www.linkedin.com/groups/1515307
https://www.linkedin.com/groups/47726
https://www.linkedin.com/groups/47726
https://www.linkedin.com/groups/1878748
https://www.linkedin.com/groups/1878748
https://www.linkedin.com/groups/98001
https://www.linkedin.com/groups/98001
https://www.linkedin.com/groups/1976445
https://www.linkedin.com/groups/1976445
https://www.linkedin.com/groups/1976445
https://www.linkedin.com/groups/2115120
https://www.linkedin.com/groups/60700
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 (HBS) School Business Harvard of Friends

Education Executive 
 

 

 American Philosophical Association 

 

 

 Magazine 

 

 

Knowledge Management 

 

Medical Group Management Association 

(MGMA) 

 

 

 Advertising Pros 

 

 

 

Community Management Knowledge Gurteen  
 

 

 BYU Management Society 

 

 Higher Education Teaching and Learning 

 

https://www.linkedin.com/groups/2783644
https://www.linkedin.com/groups/2783644
https://www.linkedin.com/groups/2783644
https://www.linkedin.com/groups/1871029
https://www.linkedin.com/groups/125214
https://www.linkedin.com/groups/77700
https://www.linkedin.com/groups/2203385
https://www.linkedin.com/groups/2203385
https://www.linkedin.com/groups/60700
https://www.linkedin.com/groups/1539
https://www.linkedin.com/groups/1539
https://www.linkedin.com/groups/70114
https://www.linkedin.com/groups/2774663
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 of Chamber Yorkshire North & West

Commerce 
 

 

 Research, Methodology, and Statistics in the 

Social Sciences 

 

Central Science Data  

 
  : اً ـــــحالي :ثانيًا 

 
 .جامعة الكوفة / كلية الفقه  يعمل لدى

 

 :  كتب منشورة وخمطوطة منها له :ثالثًا 
 

 . ودور  في المشاريل ارنتامية  ؛نظام تصميا ال مى وت ويا األداء  -1

  . االقتصاديةدرا ة السوم والسل ة للتنمية  ا تراتيجية -1

       .جتمل فلسةة اردار  الم اصر  والم -3

        .علا النة  في نام البشغة  -4

    .اردار  واأُل لوا ال يادي في نام البشغة  -1

                       .في نام البشغة  االقتصادعلا  -9

                  .في نام البشغة   -الوقاية وال شج   -علا تلوث الةكر البشري  -9

                        .م البشغة في نا االمتما علا  -9

                       . ال رام في م جا البلدان -6

                     . بشد الشام في م جا البلدان -11

 .    البلدان ا تب م مم افري ية في م جامصر والسودان وبشد الم را ال ربي وم -11

 . بلدانالمملكة ال ربية الس ودية في م جا ال -11

                    .ما تب م مم م ير  ال را في م جا البلدان  -13

                      . ايران في م جا البلدان -14

                    .ما تب م مم بشد األعاما في م جا البلدان  -11

                             .( عربي  –ي ي انكل) ة يوالتجار قتصاديةواال واالمتماعيةاردارية  مص لحابمو وعة ال -19

 ( .ياب لادار  ال م) ؛ ادار  ارنتاج  -19

     .الايا ى التنظيمّية في المشاريل الصناعّية  -19

 .نظام اأُل ر  بيم التراث والم اصر   -16

 (شم عليه الس)في عاد  مير المؤمنيم ارمام علي بم  بي طال   االقتصادية وضا  الكوفة  -11

https://www.linkedin.com/groups/1794346
https://www.linkedin.com/groups/1794346
https://www.linkedin.com/groups/4292855
https://www.linkedin.com/groups/4292855
https://www.linkedin.com/groups/35222
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 .السياحة الدينية وواقل الخدماب في فنادم محافظة النجف األشرف  -11

 .تيثير الجوان  االقتصادية واالمتماعية الرتكاا الجريمة  -11

  . (عربي –انكلي ي ) قاموس علا النة  والتحليى النةسي والسلو ي واألمراض ال  لية -13

 ( .عربي –انكلي ي )قاموس علا النة   -14

 ( .عربي –انكلي ي )اموس في الةلسةة ق -11

 ( .مجموعة  م اء) (عليه السشم )دروس مم حكا و قوال ارمام علي  -19

 . (عليه السشم )البنه الحسم  (عليه السشم )بم  بي طال دروس مم وصية ارمام علي  -19

 .دور و همية ارعشن للمجتمل ومشاري ه المختلةة وتنميتاا  -19

 .ارداري وخ ورته علم مست بى المشاريل الت ادم  -16

 .تمصير الكوفة وعمراناا حتم نااية عاد الخلةاء الراشديم  موم  -31

لألشيتر   (علييه السيشم   ) األميام عليي بيم  بيي طالي       مفي عاد  مير المؤمني  خشقياب ال دالة -31

 .النخ ي 

 .م ء (  16.. ) لسان ال را ( موارد )  -31

  . لسان ال را  موارد وم انياا فيم جا األمثال  -33

  .م جا الت اريف في موارد لسان ال را  -34

 .م جا م اه  الل ة ال ربية في موارد لسان ال را  -31

 .م جا نوادر الل ة ال ربية في موارد لسان ال را  -39

 .م جا األلةاظ األعجمية والم ّربة في موارد لسان ال را  -39

 . في موارد لسان ال را  م جا الخ ي والصواا -39

المشار ة والم دَّمة للمؤتمراب ال لمية خشل الةتر  مم تشريم  البحوث والدرا اب مو وعة -36

 . 1111/ ول اية  يار  1119/ األول 

 (تيليف مشترف )  .م ء ( 11) جا المخ وطاب النجةية م -41

 .دليى مر   درا اب الكوفة  -41

 (تيليف مشترف . ) تبة األ تاذية علماء مام ة الكوفة ؛ مر -41

 . الكوفة في م جا البلدان  -43

 .ب داد في م جا البلدان  -44

 .البصر  في م جا البلدان  -41

 .هند ة واعاد  هند ة الحيا  في ال رآن الكريا  -49

 .هند ة واعاد  هند ة الحيا  في األحاديث النبوية الشريةة  -49

 .  في نام البشغة هند ة واعاد  هند ة الحيا -49

 .دليى  لية الة ه  -46

 .عربي  –م جا المص لحاب اردارية واالقتصادية ؛ انكلي ي  -11

 

 

من الكتب والبحوث واملوضوعات من خالل مواقع يف االنرتنت  ومت نشر العشرات
 ..منها املواقع السابقة الذكر 

 

ومنهـا اميع جم( 01)أكثر من جماميع شعرية غري منشورة عددها  :رابعاً 
 : ما يلي
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 .صرا  ال مر   -      

 .همسة السشم  -ا      

 .طيف الحيا    -ب      

 .نبضاب   -ث      

 .حيا  وخ وط  -ج      

 .نسمة الجّنة   -ح      

 .وممر .. ابحار   -خ      

 .بحر الشوم   -د      

ومنهـا  (5)أكثر مـن جماميع قصصية قصرية غري منشورة عددها  -خامساً 
 : ما يلي

 
 .لحظة  شوام   -       

 .ضجيم و ن ام   -ا      

 .  2011ال ضّية   -ب       

 ..ومت نشر من الشعر والقصص القصرية يف الصحف 
ف  ؛الذكر املتقدم  فضالً عن

ِّ
 …مل يتم ذكرهاهناك مؤلفات ومعاجم ُأخر للمؤل

 
 : العلمية البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات : سادساً 

 

 . الايا ى التنظيمية في المشاريل الصناعية مل درا ة ميدانية  -1

 .  1694 – 1693رف في المؤتمر ال لمي علم مستوى الجام ة المستنصرية اش  - 

 .  1694 – 1693 رف في مؤتمر علمي علم مستوى مام اب ال  ر ال راقياش  -ا 

 .  ة ميدانية درا ة السوم والسل ة في ال  ا  الصناعي مل درا -1

  1691  –1694 رف في المؤتمر ال لمي علم مستوى الجام ة المستنصريةاش  

  ( حصى علم شااد  ت ديرية ) 

 نظام تصميا ال مى وت ويا األداء ودور  في المشاريل ارنتامية مل درا ة ميدانية  -3

 .  1699 –1691 رف في المؤتمر ال لمي علم مستوى الجام ة المستنصريةاش   

وفييي ضييوء  تييا تيييليف الكتيياا السييالف اليي  ر و علمتنييي ثييشث وعاراب بت ميمييه علييم     

 . الجااب التاب ة لاا 

 . اتجاهاب ش ر الصافي  لنجةي في ت يير المجتمل  -4

 .  1663في تموع  ر رف في المارمان ال  ري ال لمي ال ي  قيا في النجف األشرفاش        

 . متماعية الرتكاا الجريمة مل درا ة ميدانية تيثير الجوان  االقتصادية واال -1

رف في المؤتمر ال لمي األول المشترف بيم وعار  الت لييا ال يالي والبحيث ال لميي     اش      

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )  ..  1663/ 1ب /  11  -6 ووعار  الداخلية في

 (عليه السشم )ارمام علي في عاد ( الكوفة ) األوضا  االقتصادية لل اصمة ار شمية  -9

اليي ي  قامتييه  لييية ا داا ( الكوفيية فييي التيياري  ) رف فييي المييؤتمر ال لمييي الثيياني اشيي      

تشييريم الثيياني  /  16  – 19مام يية الكوفيية مييم  / بالت يياون مييل مر يي  درا يياب الكوفيية   

1664  . 

 نظام األ ر  وتنظيماا بيم التراث والم اصر  مل درا ة ميدانية  -9
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التييي  قامتييه مم ييية تنظيييا  رف ضييمم مييؤتمر األموميية الميمونيية وتنظيييا األ يير    اشيي      

 ي لتنظييا قليمي المكتي  ار واأُل ر  ال راقيية وبالت ياون ميل ارتحياد اليدولي لتنظييا األُُ ير         

ومنظمية  ومنظمة الصحة ال الميية   وبرنامم اأُلما المتحد  ارنمائي ال ربي اأُل ر  للوطم

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )  .  1664/  1ف/  9 – 9  دادفي ب  اليونيسيف ر

 .الجريمة وب دها االقتصادي مل درا ة ميدانية لمديرية شرطة محافظة النجف  -9

مام ية  / للبنياب    رف ضيمم نيدو  التحلييى ال لميي للجريمية التيي  قامتايا  ليية التربيية         اش      

 .  1661 / آذار / 16بحوث والدرا اب بتاري  مر   ال/ الكوفة بالت اون مل وعار  الداخلية 

السياحة الدينية وواقل الخيدماب فيي فنيادم محافظية النجيف األشيرف وت ويرهيا ر ميل درا ية           -6

 . ميدانية 

( واقل السياحة الدينية في محافظة النجف األشرف : ) رف ضمم الندو  ال لمية الثانية اش     

 .  1661 / نيسان/  6 ام ة الكوفة بتاري م/ التي  قاماا مر   درا اب الكوفة 

دور و همية ارعشن للمجتمل ومشاري ه المختلةية وتنميتايا ميل درا ية ميدانيية فيي محافظية         -11

 .النجف األشرف 

 . 1661 / نيسان / 11 -11رف في المؤتمر ال لمي األول لجام ة ال اد ية والمن  د  بتاري  اش    

 .مام ة الكوفة  مل درا ة ميدانية في  –علم مست بى المشاريل  الت ادم ارداري وخ ورته -11

 .  1669 / نيسان/  11 – 14 رف في المؤتمر ال لمي األول لجام ة الكوفة المن  د بتاري اش    

 .ارعشم في نب  ال نف دور  -11

ظمييه اليي ي ن لمحافظيياب منييوا الو يي   األول ارعشمييي ارقليمييي رف فييي المييؤتمر  اشيي            

والُمشييار ة فيييه المحافظيياب ؛ النجييف األشييرف وبابييى   ر مجليي  محافظيية  ييربشء الم د يية  

تشريم األول  /16 في يوم األرب اء المواف  والمن  در والديوانية ووا   و ربشء الم د ة 

ر ونيا نشير  فيي مجلية     منةيردًا   ومثـّى البحث الم  ور محافظية النجيف األشيرف   ر  1119 /

  .مام ة الكوفة / درا اب الكوفة 

 .موان  مم فلسةة البناء الةكري في ش ر الصافي النجةي  -13

/  1 -1 مام ة الكوفة المن  د بتياري  / مر   درا اب الكوفة رف في المؤتمر ال لمي لاش           

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )       . 1116/ آذار 

 .م التنافسي ودور  في تح ي  التةو(  ( JITا تخدام نظام  -14

/ نيسيان   31 -16المؤتمر ال لمي الحادي عشير لجام ية بابيى والمن  يد للميد  ميم       رف في اش    

1116 .       ( حصى علم شااد  ت ديرية ) 

 .ُ نموذما ( قب  مم تةسير ال رآن ) الدرس الل وي في التةسير ال رآني ؛  تاا  -11

/  1/  19 -19ميم    لميد ر المن  يد ل  الكوفية مام ة /  ه كلية الةالمؤتمر ال لمي الرابل لشارف في   

1116  .       ( حصى علم شااد  ت ديرية ) 

 .ومضاميم  قواله ال لمية ( عليه السشم ) ارمام م ةر الصادم  -19

 -11ميم    لميد ر المن  يد ل  الكوفية مام ة / كلية الة ه المؤتمر ال لمي الدولي الخام  لشارف في     

11  /11 / 1116  .       ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر ) 

 .الجام اب وتر ي  ث افة الر ي ا خر  -19

الجام ة المستنصرية والمن  د / السنوي الثالث لكلية ال لوم السيا ية المؤتمر ال لمي شارف في    

  .  1116/ تشريم األول /  13بتاري  

 .الواقل وقو  ال موح مرا   الدرا اب والبحوث بيم  -19

/ ؛ لمر   درا اب الكوفة  المؤتمر ال لمي الوطني لمرا   البحث ال لمي في ال رامشارف في    

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )       .  1111/  3/  19ر المن  د بتاري   الكوفةمام ة 

 .وذمًا  نم" ال لا " هبة الديم الشار تاني بيم ارصشح والتجديد ؛  مجلة  -16
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الميييؤتمر ال لميييي األول لدرا ييية مايييود السييييد هبييية اليييديم الشار يييتاني الةكريييية    شيييارف فيييي     

مر يي  درا يياب  بالت يياون مييل  ( لنييدن ) وار ييشمية ر  قامتييه الجام يية ال المييية لل لييوم ار ييشمية   

 .1111/ نيسان /  1 –آذار / 31والمن  د في مام ة الكوفة للمد  مم  الكوفةمام ة / الكوفة 

      ( در  المؤتمرحصى علم  ) 

 .الصحافة بيم الواقل وطموح ال شمة هبة الديم الشار تاني  -11

شارف في المؤتمر ال لمي التاريخي ؛ صحافة النجف األشرف انجاع م رفي وابيدا  فكيري ر        

نيسان /  11 -14ال ي  قامته  لية ا داا بالتنسي  مل ن ابة الصحةييم فر  النجف األشرف للمد  

1111  .      ( شااد  ت ديريةحصى علم  ) 

 . ثر بيئة النجف األشرف في بناء شخصية الشي  الوائلي  -11

مر يي  المييؤتمر ال لمييي ؛ الشييي  الييوائلي و ثيير  ارصييشحي والةكييري ر اليي ي  قامييه شييارف فييي     

نجييف األشييرف ر والمن  ييد  ر والكلييية ار ييشمية الجام يية فييي ال  الكوفييةمام يية / درا يياب الكوفيية 

 ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر )       .  1111/  4/  31 -16بتاري  

/  نموذميًا  (  شمة الل ة ال ربية في الو ائى ارعشمية ؛ م جا تصحيح ل ة ارعشم ال ربي  -11

 ( .مل درا ة ميدانية لب ض ال نواب ال ربية وال المية ) 

  لميد ر المن  يد ل  الكوفية مام ة / كلية التربية األ ا ية لمؤتمر ال لمي الدولي األول لاشارف في     

 ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر )       . 1111/  1/  11 -6مم 

 ( .عليه السشم)األب اد التربوية واالمتماعية في  قوال ارمام م ةر الصادم  -13

ر المن  يد تحيش شي ار      الكوفية مام ية  / كليية الة يه   اليدولي الثياني ل   الميؤتمر ال لميي  شارف فيي       

 -11ميم    لميد ل( علييه السيشم  )مرم ية الةكر ار شمي في تراث ارمام م ةر بم محمد الصادم )

 ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر )     .م  1111/ شباط /  13

 .لجام اب والمجتمل األب اد ار تراتيجية المتداخلة بيم ا -14 

اصييشح وت ييوير ) ر تحييش شيي ار  البصيير جام يية ؛ لمييؤتمر الت ليييا المسييتمر األول شييارف فييي    

 .  1111/  3/  19 -19الت ليا المستمر وخدمة المجتمل في الجام اب ال راقية ر المن  د بتاري  

      ( حصى علم شااد  ت ديرية ) 

لألشييتر النخ ييي  المييؤمنيم ارمييام علييي بييم  بييي طاليي   خشقييياب ال داليية فييي عاييد  مييير  -11

 (رضي اهلل عنه)

المييؤتمر ال لمييي الييدولي ر اليي ي  قامييه مر يي  درا يياب الكوفيية ر و لييية التربييية         شييارف فييي       

  لميد ر ل( نام البشغة  راج الةكر و حر البيان ) ر المن  د تحش ش ار   الكوفةمام ة /  األ ا ية

 ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر )     .م  1111/ آذار /  19 -19مم 

 .ش ر الشي  عبد الكريا الج ائري مضامينه و غراضه  -19

/  4/  16 -19ميم    لمدر المن  د ل الكوفةمام ة / كلية الة ه المؤتمر ال لمي الثاني لشارف في     

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )       . م 1111

  نموذمًا ( النجف ) ف األشرف ارعشمي والصحافي في ارصشح والتجديد ؛ مجلة  ثر النج -19

شارف في المؤتمر ال لمي السنوي الثالث ر ال ي  قامتيه الكليية ار يشمية الجام ية فيي النجيف            

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )          .م 1111/ نيسان /  13 -11األشرف  ر بتاري  

  لتربوية في  قوال ارمام الكاظا األب اد ا -19

شارف في المؤتمر ال لمي الثاني ال ي  قامته األمانة ال امة لل تبة الكاظميية الم د ية ر بتياري          

 ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر )            .م 1111/  9/ 11 -11

 نموذمًا  (  ور  طه ) المضاميم النةسية في ال رآن الكريا ؛  -16

ر ال ي  قامته  ليية التربيية   ( ال رآن الكريا وقضايا ال صر ) شارف في المؤتمر ال لمي الثالث      

  .م 1111/  11/  11 -11مام ة الكوفة  ر بتاري  / األ ا ية 

   ( حصى علم شااد  ت ديرية ) 

 .ال  د االمتماعي وبناء الدولة ار شمية في وثي ة المدينة  – 31
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/ مر   درا ياب الكوفية   المؤتمر ال لمي األول ؛ وثي ة المدينة المنور  ر ال ي  قامه شارف في     

 ( در  المؤتمر  )      .  1111/  1/  13 -11ر والمن  د بتاري   الكوفةمام ة 

 .األداء ال الي وتحدياب الةساد ارداري  -31

الت ليا المستمر طري  )ر تحش ش ار  لبصر اجام ة ؛ لمؤتمر الت ليا المستمر األول شارف في    

 .  1111/  3/  9 -9ر المن  د بتاري  ( الجام ة الم المجتمل 

 . المضاميم النةسية في  قوال ارمام الكاظا   -31

السينوي الثاليث اليدولي الي ي  قامتيه األمانية ال امية لل تبية الكاظميية           ال لميي  شارف في المؤتمر    

       .م 1111/  1/ 19 -11الم د ة ر بتاري  

  ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر ) 

 .هند ة واعاد  هند ة المجتمل بيم نام البشغة والةكر الم اصر   -33

شارف فيي الميؤتمر ال لميي لمارميان ال يدير ال يالمي األول الي ي  قامتيه األمانية ال امية لل تبية                

  .م 1111/  11/  6 -1ال لوية الم د ة ر بتاري  

          ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر  ) 

( النجف)و ( ال لا ) ارنسانية ؛ مجلتا  –توظيف ارعشم وفلسةته في وحد  ال  يد  ار شمية  -34

  نموذمًا

 -14مم  لمد المن  د ل الكوفة مام ة / التربية لكليةاألول  الدوليالمؤتمر ال لمي شارف في      

11  /4  /1113  .           (وشااد  ت ديرية حصى علم در  المؤتمر  ) 

 .منظماب المجتمل المدني ودورها السيا ي في ال رام  -31

/  4/  11 -14المن  د بتاري   الكوفة مام ة / ا داا لكلية  الدوليالمؤتمر ال لمي شارف في      

1113 .            ( يةشااد  ت ديرحصى علم  ) 

 ا تراتيجية الت ليا المستمر في التةكير اربداعي واألداء ال الي لخدمة المجتمل  -39

/  4/  16الت ليييا المسييتمر ر بتيياري   / شييارف بييالمؤتمر ال لمييي اليي ي  قامتييه مام يية البصيير         

1113  .           ( شااد  ت ديريةحصى علم  ) 

وارمام الحسم ( عليه السشم)في  قوال ارمام علي الاادي تكامى البناء التربوي وارنساني  -39

 ( .عليه السشم)ال سكري 

شارف في المؤتمر السنوي الرابل الدولي ال ي  قامته األمانة ال امة لل تبة الكاظمية الم د ية ر       

 ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر )            .م 1113/  1/ 19 -19بتاري  

 .علا النة  االقتصادي بيم نام البشغة والةكر الم اصر  -39

 / 11/  1 – 11/ 31بتاري   في المؤتمر ال لمي الدولي الثاني لل تبة ال لوية الشريةةشارف      

1113 .            ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر ) 

مل ) ؛  حماية ح وم األيتام والمشرديم المسؤولية األخشقية لمنظماب المجتمل المدني في -36

 (درا ة ميدانية 

ر  مام ية الكوفية  / ه مر   درا اب الكوفية  ال ي  قام ثانيالسنوي الال لمي في المؤتمر  شارف     

 (  حصى علم شااد  ت ديرية)            .م 1113/  11/ 19 -19بتاري  

 . البشرية الث افة السياحية وا تراتيجية تنمية الموارد  -41

ر  مام ية  يربشء  / ته  ليية ال ليوم السيياحية    ال ي  قام ثانيال دوليال ال لمي في المؤتمر شارف     

  .م 1114/  3/ 11 -11بتاري  

 .نظام وتنظيا األ ر  بيم ر الة الح وم والةكر الم اصر  -41

ال امية لل تبية الكاظميية     األمانةه تال ي  قام الدولي الخام السنوي  ال لمي في المؤتمر شارف     

 ( ودر  المؤتمر حصى علم شااد  ت ديرية)       .م 1114/  1/ 6 -9ر بتاري  الم د ة 

  هند ة واعاد  هند ة االقتصاد والةكر االقتصادي بيم نام البشغة والةكر الم اصر -41
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( عليه السشم)طال   شارف في مؤتمر وارث علا النبييم  مير المؤمنيم ارمام علي بم  بي        

الكلية ار شمية الجام ة في النجف ال ي  قامته م  1114/ ماي   11لإلبدا  الةكري في 

 .األشرف 

 . في ملحمة ال دير لبول   شمة( عليه السشم)ارمام علي بم  بي طال   -43

 لويية  لل تبية ال  تيه األمانية ال امية   الي ي  قام مارمان ال يدير ال يالمي السينوي الثاليث     في  شارف     

 .م 1114/  11/ 11 -16ر بتاري  الم د ة 

      ( وشااد  ت ديرية  در  المؤتمرحصى علم ) 

 . دور الجام اب والمؤ ساب البحثية في هند ة واعاد  هند ة الةكر الريادي وار تراتيجي -44

مام ية الكوفية   / مر ي  درا ياب الكوفية     هالي ي  قامي   اليدولي الرابيل   ال لمي في المؤتمر شارف     

/  1/ 9 -9ر بتييياري  الجماوريييية ار يييشمية اريرانيييية / بالت ييياون ميييل   اديميييية الحكمييية ال  ليييية 

 (  حصى علم شااد  ت ديرية)       .م 1111

 .مضاميم البناء الةكري والةلسةي في ش ر السيد الشريف المرتضم  -41

ته األمانة ال امية لل تبية الكاظميية    ال ي  قام الدولي الخام السنوي  ال لمي في المؤتمر شارف     

 .م 1111/  4 / 14 -13ر بتاري  الم د ة 

  ( حصى علم شااد  ت ديرية مل در  المؤتمر ) 

 (مجلة النجف  نموذمًا ) الةكر ارنساني وم الجاته عند ال شمة الشي  المظةر  -49

 ولي حيول التجدييد فيي فكير ال شمية الشيي  محميد رضيا المظةير         الد ال لمي في المؤتمر شارف     

 / 11 -14ر بتاري  ه م اد ال لميم للدرا اب ال ليا بالت اون مل ال تبة ال با ية الم د ة ال ي  قام

 ( حصى علم شااد  ت ديرية )                   .م 1111/  آذار

 .ُ نموذما ( مم تةسير ال رآن  قب ) الدرس الل وي في التةسير ال رآني ؛  تاا  -49

/  9 -4مالي يا  – وااللمبور / الدولي درا اب الل ة ال ربية وآداباا في المؤتمر  شارف        

 . 1119/ مارس 

 .األ الي  ال لمية لتح ي  المخ وطاب ؛ تواصى بيم الماضي والمست بى  -49

 4/  19 -19ئ  التاريخية في مالي يا األول للمخ وطاب والوثاالدولي في المؤتمر  شارف        

 ال ي  قامته مام ة ال لوم ار شمية المالي ية  1119/ 

 .انسانية الضرائ  وادارتاا بيم نام البشغة والةكر الم اصر  -46

الي ي  قامتيه  ليية التربيية األ ا يية فيي       ( نام البشغة الثياني  ) ؛  شارف في المؤتمر ال لمي        

بتياري    وال با يية و مانية مسيجد الكوفية ر     ر بالت اون مل ال تباب الم د ية الحسيينية  مام ة الكوفة 

13- 14/4/1119     .          ( حصى علم شااد  ت ديرية ) 

 

 

املنشـورة يف الصـحف واتـالت والنشـرات  املوضوعات البحوث و :ًا ابعس
 : العلمية

 

 11الخمييي  / مريييد  ال ييرام  / المختلةيية  بنييك الم لوميياب و همّيتييه للمؤ سيياب والمشيياريل     -1

 . 1916ال دد /  1664تشريم الثاني 

 يانون   11السيبش  / مرييد  ال يرام   / دور درا ة السوم والسل ة في تنمية االقتصاد الوطني   -1

 . 1911ال دد /  1664األول 

( / الوظيائف   تحلييى )  همّية بناء نظام تصيميا ال ميى وت يويا األداء للمؤ سياب  و المشياريل        -3

 . 1919ال دد /  1664 انون األول  11الثشثاء / مريد  ال رام 

( / ت ييييا الوظييائف )  همّييية بنيياء نظييام تصييميا ال مييى وت ييويا األداء للمؤ سيياب  و المشيياريل   -4

  9111ال دد /  1664تشريم الثاني  13األرب اء / مريد  ال رام 
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مريد  ( / ت ويا األداء ) يا األداء للمؤ ساب  و المشاريل  همّية بناء نظام تصميا ال مى وت و  -1

 ..ال رام 

 يانون   13الجم ية  / مرييد  ال يرام   / ال رار ارداري و همّيتيه للمجتميل ومشياري ه المختلةية       -9

 . 1991ال دد /  1661الثاني 

السيبش  / رام مرييد  ال ي  / ضرور  وضل خ   تنافسّية بيم المشاريل لرفل الكةاء  ارنتامّية    -9

 . 1991ال دد /  1661 انون الثاني  11

 1661ح يران  11السبش / مريد  ال رام / تنمية اردار  ردار  التنمية الشاملة  ا تراتيجية  -9

 . 1919ال دد / 

 11الثشثياء  / مريد  ال يرام  / الت ليا ال الي والبحث ال لمي موان  مم الواقل وقّو  ال موح   -6

 . 1944ال دد  / 1661 يلول 

 11األرب يياء / مريييد  ال ييرام / الت ييادم ارداري واعاقتييه للتنمييية االقتصييادّية واالمتماعّييية    -11

 . 1911ال دد /  1661 يلول 

 1661تشيريم األول   11السبش / مريد  ال رام / بناء قّو  الشخصّية والت ور الحضاري   -11

 . 1991ال دد / 

 19السييبش / مريييد  ال ييرام  / ودورهييا فييي التنمييية الوطنييية    مرا يي  الدرا يياب والبحييوث    -11

 . 1961ال دد /  1661تشريم الثاني 

مريد  ال يرام  / فاعلية التو ل  و التكامى اأُلف ي وال مودي لنمو وت ور المشاريل الوطنّية   -13

 . 1961ال دد /  1661تشريم الثاني  19السبش / 

تشيريم    14الجم ة / مريد  ال رام / تمل والدولة فياا خ ور  مرحلة المراه ة ودور المج  -14

 . 1966ال دد /  1661الثاني 

ال ييدد  /  1661 ييانون األول   11الثشثيياء  / مريييد  ال ييرام   / ارعييشن و همّيتييه للمجتمييل      -11

1611 . 

 يانون   16الثشثياء  / مرييد  ال يرام   /  لبياب ا تثماراب رؤوس األموال في الدول النامية   -19

 . 1619ال دد /  1661األول 

/  1669 انون الثياني   13السبش / مريد  ال رام / ارعشن وتيثير  علم  لوف المستالك   -19

 . 1631ال دد 

/  1669شييباط  1الجم يية / مريييد  ال ييرام / التضييخا وموانيي  مييم ا ييتثماراته وعشماتييه   -19

 . 1646ال دد 

 . 1616ال دد /  1669شباط  19الجم ة / ام مريد  ال ر/ نحو ادار  عربية مديد    -16

 ييييار   11األرب ييياء  / مرييييد  ال يييرام / الت يييادم ارداري وخ ورتيييه عليييم ال يييرار ارداري   -11

 . 9116ال دد /  1669

 19األرب ياء  / مرييد  ال يرام   / تنسي  وتواعن الرقابية وارشيراف لرفيل الكةياء  ارنتامّيية        -11

 .. 9111ال دد /  1669شباط 

فصييلية تصييدر عييم مر يي    / نشيير  حضييار  الكوفيية  / الحييروا النةسييّية فييي ناييم البشغيية      -11

 . 1669 انون الثاني  /ال دد األولم / سنة األولم ال/ مام ة الكوفة / درا اب الكوفة 

فصيلية تصيدر عيم مر ي      / نشير  حضيار  الكوفية    / طري  الحم البري عبر من  ة الكوفة   -13

 . 1669نيسان /   ال دد الثاني / السنة األولم / ام ة الكوفة م/ درا اب الكوفة 

فصييلية تصييدر عييم مر يي    / نشيير  حضييار  الكوفيية  /   ييوام الكوفيية فييي ال اييد  لراشييدي      -14

 . 1669تموع / ال دد الثالث / السنة األولم / مام ة الكوفة / درا اب الكوفة 

فصيلية تصيدر عيم    / ر  حضيار  الكوفية   نشي / ا ت  ار خ   الكوفة ب يد  رب ية عشير قرنيًا       -11

 .  1669تشريم األول / ال دد الرابل/ السنة األولم/ مام ة الكوفة / مر   درا اب الكوفة 

مديريية األوقياف   / مرييد  ولييد الك بية    / ال ضاء وال يدر و شيف ح ي تاميا فيي نايم البشغية         -19

  1111/ تشريم األول  1/ والشؤون الدينّية في مدينة النجف األشرف 
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/ السنة الثانية عشير   / ال دد األول / مجلة النجف / الحل ة األولم / دروس مم نام البشغة   -19

 .  1113آا  11

/ السنة الثانيية عشير    / ال دد الثاني / مجلة النجف / الحل ة الثانية / دروس مم نام البشغة   -19

 .  1113تشريم األول  4

/ ال يدد الثاليث   / مجلية النجيف   / الحل ية الثالثية   ( / لسيةة الصييام   ف) دروس مم نام البشغية    -16

 .  1114شباط  9/ السنة الثانية عشر  

ال يدد  / لنيدن  / مجلية ال يدير   /   الي  حماية المراه يم ميم االنجيراف فيي تييار االنحيراف        -31

 . 1113 انون األول /  99

ال يدد  / السينة  األوليم   / النجيف األشيرف   / نيابيل  مجلية ي / التربية الث افّية والث افية التربويية     -31

 . 1114آذار   -شباط / الثاني 

/ النجف األشيرف  /   مجلة ينابيل / تيثير الت ور والنمو التكنولومي علم األ ر  والمجتمل   -31

 . 1114 يار   -نيسان / ال دد الثالث / السنة األولم 

السنة الثانية / النجف األشرف / مجلة ينابيل / مجتمل السلو ياب األخشقّية وبناء األ ر  وال  -33

 . 1111 يار   -نيسان / ال دد الخام  / 

ال دد / السنة الثانية / النجف األشرف / مجلة ينابيل / ح ي ة ال ضاء وال در في نام البشغة   -34

 . 1111تموع   -ح يران / السادس 

السنة الثانيية  / النجف األشرف / مجلة ينابيل / ألولم الحل ة ا/ الديم وتنظيا الحيا  األ رية   -31

 . 1111 يلول   -آا / ال دد السابل / 

/ السنة الثانية / النجف األشرف / مجلة ينابيل / الحل ة الثانية / الديم وتنظيا الحيا  األ رية   -39

 . 1111تشريم الثاني   -تشريم األول / ال دد الثامم 

/ النجيف األشيرف   / مجلة ينابيل /  واألمني في دولة ارمام المادي  االقتصاديالتراب    -39

 . 1119  - 1111 انون الثاني        - انون األول / ال دد التا ل / السنة الثانية 

/ مجلة ينابيل /   في ملحمة عيد ال دير لبول   شمة  ناضة ارمام الحسيم  ا تراتيجية  -39

 . 1119آذار   -شباط / ال دد ال اشر / ثة السنة الثال/ النجف األشرف 

مجلية  ( / رحياء التراث ار شمي  مر   األمير ) صروح النجف األشرف الحضارية   -36

  1119 انون الثاني /  1ال دد / النجف األشرف / الملت م 

 انون الثاني /  1ال دد / النجف األشرف / مجلة الملت م / تربية ال ةى بيم التسيُّ  والتشدُّد   -41

1119 . 

السنة / النجف األشرف / مجلة ينابيل ( / الخصائص الةاطمّية ) البض ة المحمدّية قي  تاا  -41

 . 1119تموع   -ح يران / ال دد الثاني عشر / الثالثة 

تصيدر عيم قسيا    ( / مام تنيا  ) مرييد   ( مام ة الكوفة   - لية ال   ( ) 1)صروح مام ية  -41

 .  1119/ تموع / ال دد األول / ة الكوفة ارعشم في مام 

مام ية    - ليية التربيية للبنياب ودورهيا فيي اعيداد مربيياب المسيت بى         ( ) 1)صروح مام ية  -43

آا / ال دد الثاني / تصدر عم قسا ارعشم في مام ة الكوفة ( / مام تنا ) مريد  ( الكوفة 

 /1119  . 

مام ية    - يشمية فكير مدييد لكليية الة يه ال ري ية         ليية الدرا ياب ار  ( ) 3)صروح مام يية   -44

/ ال يدد الثاليث   / تصدر عم قسا ارعشم فيي مام ية الكوفية    ( / مام تنا ) مريد  ( / الكوفة 

 . 1119/  يلول 

( / مام يية الكوفيية    - لييية ا داا بيييم الماييام الحضييارية والث افييية   ( ) 4)صييروح مام ييية  -41

تشييريم / ال ييدد الرابييل / م قسييا ارعييشم فيي مام يية الكوفيية  تصييدر عيي( / مام تنييا ) مرييد   

 . 1119/ األول 
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مام يية   - لييية اردار  واالقتصيياد ؛ والمسييؤولية التنموييية الشيياملة    ( ) 1)صييروح مام ييية   -49

/ ال دد الخام  / تصدر عم قسا ارعشم في مام ة الكوفة ( / مام تنا ) مريد  ( / الكوفة 

 . 1119/ تشريم الثاني 

تصدر عيم  ( / مام تنا ) مريد  / مام ة الكوفة في يوماا ال اهر بيم التي ي  والبناء (  9) -49

 . 1119/  انون األول / ال دد السادس / قسا ارعشم في مام ة الكوفة 

( / مام يية الكوفيية   - لييية الاند يية مصيينل ل  ييول البنيياء وارعمييار   ( ) 9)صييروح مام ييية  -49

 ييانون / ال ييدد السييابل / تصييدر عييم قسييا ارعييشم فييي مام يية الكوفيية  / ( مام تنييا ) مريييد  

 . 1119/ الثاني 

مام ية    -مشرو  ا يتراتيجي للبحيث ال لميي اليوطني     ..  لية ال لوم ( ) 9)صروح مام ية  -46

/ ال يدد الثيامم   / تصدر عم قسا ارعشم فيي مام ية الكوفية    ( / مام تنا ) مريد  ( / الكوفة 

 . 1119/ آذار 

مام يية   -شييريان نييابض لل ضيياء علييم التصييّحر   ..  لييية ال راعيية  ( ) 6)صييروح مام ييية   -11

/ ال يدد التا يل   / تصدر عم قسا ارعشم في مام ية الكوفية   ( / مام تنا ) مريد  ( / الكوفة 

 .  1119/ نيسان 

( /  ة الكوفية  مام  -وبناء الث افة ال انونية للمجتمل ...  لية ال انون ( ) 11)صروح مام ية  -11

/ آيييار / ال ييدد ال اشيير / تصييدر عييم قسييا ارعييشم فييي مام يية الكوفيية ( / مام تنييا ) مريييد  

1119 . 

  -حل ة الوصى ارنسيانية بييم ال بيي  والميريض     ...  لية الصيدلة ( ) 11)صروح مام ية  - 11

ال يدد  / ة تصيدر عيم قسيا ارعيشم فيي مام ية الكوفي       ( / مام تنا ) مريد  ( / مام ة الكوفة 

 . 1119/ تموع / الحادي عشر 

مام يية   -اليييد البيضيياء فييي عتميية األمييراض   ...  لييية التمييريض  ( ) 11)صييروح مام ييية   -13

ال يدد الثياني   / تصيدر عيم قسيا ارعيشم فيي مام ية الكوفية        ( / مام تنا ) مريد  ( / الكوفة 

 . 1119/  يلول / عشر 

( مام ة الكوفة  -وقاية ارنسان مم منة  الداء ...   لية ط  األ نان( ) 13)صروح مام ية  -14

تشريم / ال دد الثالث عشر / تصدر عم قسا ارعشم في مام ة الكوفة ( / مام تنا ) مريد  / 

  . 1119/ األول 

السنة / النجف األشرف / مجلة االنتظار /   ب اد مم الحكمة ارلاية ل يبة ارمام المادي  -11

 . 1119( آا  –تموع / )  1419  -رم  / ال اشر ال دد / الثالثة 

تصيدر  ( / مام تنيا )مرييد    / م ب ة مام ة الكوفة تباشر  عمالايا فيي نشير ال ليوم والث افية        -19

 . 1119/ آيا ر /  19ال دد / عم قسا ارعشم في مام ة الكوفة 

تصدر عم قسا ارعشم ( / ا مام تن) مريد  / الت ور والنمو والبناء ..  ار تراتيجيةاردار   -19

 . 1119/ تموع /  11ال دد / في مام ة الكوفة 

( مام تنا ) مريد  / وخدماب واعد  لوحد  الترممة في مام ة الكوفة .. طموحاب مست بلية  -19

 . 1119/  يلول /  11ال دد / تصدر عم قسا ارعشم في مام ة الكوفة / 

( / المحافظيية ) مريييد  /  -مصيي لحاب م لوماتييية   -( المحافظيية ) المو ييوعة الصيي ير  لييـ  -16

 . 1119/  يلول 1/ ال دد السادس/ تصدر عم المر   ارعشمي لمحافظة النجف األشرف 

تصيدر  ( / المحافظية )مريد  /  -مص لحاب  يا ية   -( المحافظة ) المو وعة الص ير  لـ  -91

/ تشييريم األول  13/ السييادس ال ييدد / عييم المر يي  ارعشمييي لمحافظيية النجييف األشييرف   

1119 . 

تصدر عيم  ( / المحافظة)مريد  / خ ور  مرحلة المراه ة ودور المجتمل والدولة الت ويمي  -91

 . 1119/  يلول  16/ ال دد الثامم / المر   ارعشمي لمحافظة النجف األشرف 
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/  ميياب والبيانييابمشييرو  لتنمييية ال ييدراب وبوابيية للم لو مر يي  الحا ييبة فييي مام يية الكوفيية  -91

ال دد ال اشر / تصدر عم المر   ارعشمي لمحافظة النجف األشرف ( / المحافظة)مريد  

 .  1119/ تشريم األول  19/ 

/  19ال يدد  / السينة الساد ية   / النجف األشيرف  / مجلة ينابيل / االرت اء الم المنبر الحسيني  -93

 . 1116شباط  - انون الثاني 

تصييدر عييم المر يي    ( / المحافظيية)نةيي  الموضييو  بييدون عنييوان فييي مريييد      وتييّا نشيير          

 . 1119/ تشريم الثاني  11/ ال دد الحادي عشر / ارعشمي لمحافظة النجف األشرف 

ت ني بة الياب   بو  الوالء الم ام / مريد  ال دير / الت امى النةسي ال يادي في نام البشغة  -94

 يانون األول   13الثشثياء  / نا بة حلول عيد ال دير األغر في محافظة النجف األشرف ؛ بم

1119 . 

مجلة ث افيية تصيدر عيم قسيا     / مجلة آفام مام ية / ترممة الصافي النجةي لرباعياب الخيام  -91

 يانون الثياني   / ال يدد األول  / السينة األوليم   / ارعشم وال شقاب ال امية فيي مام ية الكوفية     

1116 .  

تصدر عم قسا ارعشم في مام ة الكوفية  ( / مام تنا)مريد   / ر  الم لوماتية ارعشم والثو -99

 .  1116/ آذار / السنة الثالثة  14ال دد / 

تصدر عم قسا ارعيشم فيي   ( / مام تنا)مريد   / الكتاا ارلكتروني بيم ايجابياته و لبياته  -99

 . 1116/ آيار / السنة الثالثة  11ال دد / مام ة الكوفة 

مجليية ث افييية / مجليية آفييام مام ييية / الايئيية اال تشييارية والسييل ة التنةي ييية فييي ناييم البشغيية   -99

/ ال يدد الثياني   / السنة األوليم  / تصدر عم قسا ارعشم وال شقاب ال امة في مام ة الكوفة 

1116 . 

جليية م( / مجليية مر يي  درا يياب الكوفيية  ) بحييث منشييور فييي  / دور ارعييشم فييي نبيي  ال نييف   -96

/  11ال يدد  / مام ية الكوفية    –تصيدر عيم مر ي  درا ياب الكوفية      / فصلية علمية محّكمية  

 . 1116لسنة 

نشير   / الي  واب البييض   ( / ال سيا األول  ) األدير  قبى ار شم في محافظة النجف األشرف  -91

 . 1116 نة / ال دد األول/ مام ة الكوفة / تراثية ث افية تصدر عم مر   درا اب الكوفة 

مجلة ث افية تصدر عم قسيا  / مجلة آفام مام ية / الم لوماتية بيم التراث وعصر االنترنش  -91

 . 1116 نة / ال دد الثالث / السنة األولم / ارعشم وال شقاب ال امة في مام ة الكوفة 

النجيييف / مجلييية ينيييابيل / المر  ييية واليييش مر  يييية بييييم اردار  الم اصييير  وناييم البشغييية    -91

 . 1111/ ح يران  –آذار /  39ر  31ال ددان الم دوج /  9السنة / األشرف 

بحث منشور  يامًش ضيمم وقيائل    / موان  مم فلسةة البناء الةكري في ش ر الصافي النجةي  -93

/ الجي ء األول  / مؤتمر النجف األشرف عاصمة الث افة ار شمية و ن  الم يارف وال ليوم   

/ اعداد مر   درا ياب الكوفية   / مام ة الكوفة / را اب الكوفة المؤتمر ال ي  قامه مر   د

1111 . 

بحييث منشييور  ييامًش ضييمم وقييائل / مرا يي  الدرا يياب والبحييوث بيييم الواقييل وقييو  ال مييوح  -94

/ الي ي  قاميه مر ي  درا ياب الكوفية      / المؤتمر الوطني لمرا   البحيث ال لميي فيي ال يرام     

 .والم بو  مم اصدار المر   /  1111/ آذار /  19في / مام ة الكوفة 

( / األرشييف  ) بحيث منشيور فيي مجلية     /  ثر بيئة النجف األشرف في بنياء شخصيية الشيي      -91

 . 1111/ السنة األولم / ال دد الرابل 

بحيث منشيور  يامًش ضيمم     / ومضياميم  قواليه ال لميية    ( عليه السيشم )ارمام م ةر الصادم  -99

الي ي  ( / علياما السشم)ي األول لإلمام م ةر بم محمد الصادم وقائل المؤتمر ال لمي الدول

/ م  1116/  يانون األول  /  11 -11المن  يد للميد  ميم    / مام ية الكوفية   /  قامته  لية الة ه 

 . 1111/ ال ب ة األولم / الج ء الثاني 
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نخ يي  لألشيتر ال  ميام عليي بيم  بيي طالي       فيي عايد  ميير الميؤمنيم ار      خشقياب ال دالة -99

ر ال ي  قامه مر ي  درا ياب الكوفية ر     وليالمؤتمر ال لمي الدشارف في  ر (رضي اهلل عنه)

نايم البشغية  يراج الةكير      )ر المن  يد تحيش شي ار      الكوفية مام ة /  و لية التربية األ ا ية

ر وتييا نشيير البحييث  ييامًش ضييمم   م  1111/  آذار/  19 -19مييم  لةتيير لر ( و ييحر البيييان  

 .( دسالج ء السا)

الصيادر   / نشير  الي  واب البييض    / منار ارصشح والتضحية ( عليه السشم)ارمام الحسيم  -99

 .م  1111/ ال دد الثالث والرابل / مام ة الكوفة / مم مر   درا اب الكوفة 

الصيادر  ميم   / نشير  الي  واب البييض    / األدير  قبى ار يشم فيي محافظية النجيف األشيرف       -96

 .م  1111/ ال دد الثالث والرابل / مام ة الكوفة / لكوفة مر   درا اب ا

ال يدد  / تصدر عيم قسيا ارعيشم فيي مام ية الكوفية       ( / مام تنا)مريد   /  نشر االلكترونيلا -91

 . 1111/  شباط/  39

مام ية  / الصيادر  ميم مر ي  درا ياب الكوفية      / نشر  ال  واب البييض  / ف ب ورا الك بة  -91

 .م  1111/  لخام اال دد / الكوفة 

 نموذميًا  ( ؛ م جا تصحيح ل ة ارعيشم ال ربيي    شمة الل ة ال ربية في الو ائى ارعشمية   -91

بحيث منشيور  يامًش ضيمم وقيائل      ( / مل درا ة ميدانية لب ض ال نواب ال ربية وال المية ) 

التربيية  ه  ليية  تي الي ي  قام /  الل ة ال ربيية وتحيدياب ال صير   ) ال لمي الدولي األول المؤتمر 

/  لييثالجيي ء الثا/ م 1111/  آيييار/  11 -6المن  ييد للمييد  مييم  / مام يية الكوفيية /  األ ا ييية

 . 1433 -م 1111/ ال ب ة األولم 

تصييدر عييم قسييا ارعييشم فييي مام يية  ( / مام تنييا)مريييد   / منظوميية الم لوميياب ارعشمييية  -93

 . 1111/  ح يران/ ال دد  / الكوفة 

نشر  تصدر فصلية تصيدر عيم   / الت ليا المستمر / ار  األداء ال الي في المشاريل  همية اد – 94

 .م 1111( / 1)ال دد / قسا الت ليا في رئا ة مام ة الكوفة 

مجلية  / مجلية آفيام مام يية    /  همية ادار  الم لوماب والبياناب لشرت اء بالمستوى اربيداعي   -91

ال يدد  /  ثانيية السينة ال / ة فيي مام ية الكوفية    ال امي ث افية تصدر عم قسا ارعيشم وال شقياب   

 . 1111 نة /  (9)

بحيث منشيور  يامًش ضيمم وقيائل      ( / علييه السيشم  )األب اد التربوية في  قوال ارميام الكياظا    -99

ارماميان الكياظا   ) المؤتمر السنوي الثاني ال ي  قامته ال تبة الكاظمية الم د ة تحيش شي ار   

( / خ ان علا وبحور م رفة وم ادن حكمة وشموس هداية لألمة " معلياما السش"والجواد 

 ..الج ء الثاني /  1111/ ح يران /  11 -11

بحييث منشييور  ييامًش ضييمم  / ال  ييد االمتميياعي وبنيياء الدوليية ار ييشمية فييي وثي يية المدينيية     -99

/ الكوفية   مر   درا ياب األعمال الكاملة ألبحاث المؤتمر ال لمي السنوي األول ال ي  قامه 

( / وثي ة المدينة المنور  اشراقة اررث النبوي للحضار  والةكير ارنسياني   ) مام ة الكوفة 

 ..ال سا الثاني /  1111منشور /  1ط/ م / م 1111/ شباط /  13 -11

ضيمم وقيائل   بحث منشيور  يامًش   ( / عليه السشم)المضاميم النةسية في  قوال ارمام الكاظا  -99

 ارميام ) ظميية الم د ية تحيش شي ار     الي ي  قامتيه ال تبية الكا    وي الثالث اليدولي المؤتمر السن

 19 -11بتياري   ( / مصيدر ع ياء خاليد لإلنسيانية      "السيشم  عليه"مو م بم م ةر الكاظا 

 ..الج ء الثاني /  1113منشور في /  م1111/  1/

جلية علميية فصيلية    م/ مجلية المصيباح   بحيث منشيور فيي    / المضاميم النةسية في  يور  طيه    -96

تصيدر عيم األمانية ال امية لل تبية الحسيينية       / ت ني بالدرا اب واألبحياث ال رآنيية   / محكمة 

 .م 1114صيف  –السنة الخامسة  –ال دد الثامم عشر / الم د ة 

بحث /  بيم نام البشغة والةكر الم اصر والةكر االقتصادي قتصادهند ة واعاد  هند ة اال -61

الكلييية مجليية فصييلية محكميية تصييدر عييم     / لكلييية ار ييشمية الجام يية   منشييور فييي مجليية ا  

عدد خا  لبحوث مؤتمر وارث علا النبييم  مير /  ار شمية الجام ة في النجف األشرف
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 1114/ ماي  /  11لإلبدا  الةكري في ( عليه السشم)المؤمنيم ارمام علي بم  بي طال  

 . 1111/ آذار / السنة التا  ة / ني الج ء الثا/ ال دد الثاني والثشثون / م 

بحيث منشيور فيي مجلية     /  هند ة واعاد  هند ة المجتمل بيم نام البشغية والةكير الم اصير    -61

تصيدر عيم   اديميية الكوفية فيي      / ت نيي با ثيار والتيراث    / مجلة فصلية مصور  / المو ا 

 . 3/  113ال دد / م 1111السنة   –السنة الثامنة ال شرون / هولندا 

مجلة /  السةيرمجلة /  خشقياب ارعشم والمؤ ساب ارعشمية في تر ي  الر الة المحمدية  -61

السينة  /   مانة مسجد الكوفة والم اراب الملح ة بيه / ديوان الوقف الشي ي عم ة تصدر عام

 . 1111 نة / ح يران /  (السابل والثشثون)ال دد /  ساد ةال

دلييى  بحيث منشيور فيي    / تمل بييم نايم البشغية والةكير الم اصير     هند ة واعاد  هند ة المج -63

ارمام مو وعة علمية فكرية  دبية حول  ير  ومسير  / مجلد الثالث / ارنسكلوبيديا ال لوية 

صدرب بمنا بة ذ رى مرور  رب ة عشر قرنًا علم اتخاذ ارميام  /  علي بم  بي طال  

  1111/ هولندا /صدرب عم   اديمية الكوفة / لمدينة الكوفة عاصمة لل الا ار شمي. 

ارنسيكلوبيديا   بحيث منشيور فيي   / بيم نايم البشغية والةكير الم اصير     علا النة  االقتصادي  -64

ارميام عليي بيم    مو وعة علمية فكريية  دبيية حيول  يير  ومسيير       / مجلد السادس / ال لوية 

 ليم اتخياذ ارميام    صيدرب بمنا يبة ذ يرى ميرور  رب ية عشير قرنيًا ع       /   بي طال  

 . 1111/ هولندا / صدرب عم   اديمية الكوفة / لمدينة الكوفة عاصمة لل الا ار شمي 

لألشييتر النخ ييي   خشقييياب ال داليية فييي عاييد  مييير المييؤمنيم ارمييام علييي بييم  بييي طاليي     -61

عة مو يو / مجليد السيابل   / دلييى ارنسيكلوبيديا ال لويية    بحيث منشيور فيي    /  (رضي اهلل عنه)

صيدرب بمنا يبة   /  ارميام عليي بيم  بيي طالي       علمية فكرية  دبية حول  يير  ومسيير    

لمدينة الكوفة عاصمة لل الا ار شمي  ذ رى مرور  رب ة عشر قرنًا علم اتخاذ ارمام 

 . 1111/ هولندا / صدرب عم   اديمية الكوفة / 

بحيث منشيور فيي    /  ير لبيول   يشمة  في ملحمة ال يد ( عليه السشم)ارمام علي بم  بي طال   -69

مو وعة علمية فكرية  دبية حيول  يير  ومسيير     / مجلد الثامم / دليى ارنسكلوبيديا ال لوية 

صدرب بمنا بة ذ رى مرور  رب ة عشر قرنًا علم اتخياذ  /  ارمام علي بم  بي طال  

/ هولنيدا  / كوفية  صدرب عم   اديمية ال/ لمدينة الكوفة عاصمة لل الا ار شمي  ارمام 

1111 . 

ة تصدر عاممجلة /  السةيرمجلة  /اردار  االلكترونية واألداء ال الي في المؤ ساب الت ليمية  -69

/  سيياب ةالسينة ال /   مانية مسيجد الكوفية والميي اراب الملح ية بيه     / دييوان الوقيف الشييي ي   عيم  

  . 1111 نة / األول   انون/  (األرب ون)ال دد 

ة عامييمجلية  /  السيةير مجلية  / قيانون السيا ية ود يتور الريا ية      مخ وطية ؛  تياا   فيي   قيراء  -69

السيينة /   مانيية مسييجد الكوفيية والميي اراب الملح يية بييه   / ديييوان الوقييف الشييي ي  عييم تصييدر 

 . 1119 نة /  نيسان/  (حادي واألرب ونال)ال دد /  ساد ةال

 

 

  نشر  يف مواقع عل  االنرتنتفضالً عن ما مت
 

    وكما يليالصحف واتالت يف املنشورة جمموعة من القصص : 
 

تصيدر عيم المر ي  ارعشميي لمحافظية      ( / المحافظية )مريد  / ( مخاض ال يون ) قصة  -1

 . 1119/ آا  19/ ال دد الخام  / النجف األشرف 

  ارعشميي لمحافظية النجيف    تصيدر عيم المر ي   ( / المحافظة)مريد  / ( ال ري  ) قصة  -1

 . 1119/  يلول  1/ ال دد السادس / األشرف 
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تصييدر عييم المر يي  ارعشمييي لمحافظيية ( / المحافظيية)مريييد  / ( لحظيية  شييوام ) قصيية  -3

 . 1119/  يلول  16/ ال دد الثامم / النجف األشرف 

لنجيف  تصدر عم المر ي  ارعشميي لمحافظية ا   ( / المحافظة)مريد  / ( الكابوس ) قصة  -4

 . 1119/ تشريم األول  13/ ال دد التا ل / األشرف 

تصييدر عييم المر يي  ارعشمييي لمحافظيية   ( / المحافظيية)مريييد  / (  ب ييد ا خييرال) قصيية  -1

 . 1119/ تشريم األول  19/   اشرال دد ال/ النجف األشرف 

 م محافظية مي تصيدر  مريد    يبوعية ث افيية   ( / والء ال )مريد  / (  منتصف الليى )قصة  -9

  . 1119/ تشريم األول  /19االثنيم ر  191ال دد / النجف األشرف 

تصيدر عيم المر ي  ارعشميي لمحافظية النجيف       ( / المحافظية )مريد  ( /  ضّجةال) قصة  -9

 . 1119/  ثانيتشريم ال 11/  حادي عشرال دد ال/ األشرف 

النجييف  تصييدر عييم المر يي  ارعشمييي لمحافظيية ( / المحافظيية)مريييد  ( /  تمييرُّد) قصيية  -9

 . 1119/   انون األول 11/  رابل عشرال دد ال/ األشرف 

النجييف األشييرف عييم  فييي تصييدر( / فيييض الكييوثر  )ة مجليي( /  األنةيياس األخييير ) قصيية  -6

 . 1116 ح يران / السنة الساب ة/  114ال دد / مؤ سة  هى البيش الث افية ال امة 

 

 :هناك قصائد منشورة منها 
 ..  الةنية التونسية ر خشل التس يناب تا نشر  في مريد  الجوهر -

الجي ء السيابل ر ميل مواني  ميم      ( مو يوعة شي راء ال يدير    ) ونشر في  تياا   -

 .م 1111/ السير  الحياتية والدرا ية وال لمية 

ر وتييا السييير  ال اتييية فييي مجموعيية  تيي  للمييؤلةيم والكتيياا ال ييراقييم تييا نشيير  -

 ..مؤلةيم نشر السير  ال اتية في مجموعة مم م اما ال

 ..تا نشر بحوث وموضوعاب وم لوماب في مواقل متنوعة في االنترنش  -

 

 داخل وخارج القطر العراقيوهناك  شعر وقصص منشورة يف الصحف واتالت 
 

 الدكتور 
 هاشم حسني ناصر احملنك

بـاحـس وصـمؤس  

 دار أنباء للطباعة والنشر
دار أنباء دراسات ومركز   

. العراق/ النـجف األشـــرف   

Dar – Anbaa For Printing & Publishing, 

Najaf / Iraq . 

E- Mail / daranbaa2 @ Yahoo.Com . 

E- Mail / hashimalmuhannak @ Yahoo.Com 
 


