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 المجالت المحلیة والعربیة المنشورة في  البحوث تفاصیل جدول

 تاریخ النشر  جھة النشر عنوان البحث  اسم التدریسي ت

التغیرات الوظیفیة لبنیة مدینة النجف  نصیر عبد الرزاق حسج  ا.م.د  .1
 االشرف المكانیة 

–مجلة البحوث الجغرافیة 
 2016 لسنة  22العدد الكوفة 

استخدام االسالیب التخطیطیة في تحلیل   ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .2
 بدائل توسع مدینة الحریة

كلیة التخطیط  
العمراني/وقائع الندوة  

المشتركة لقسمي التخطیط  
الحضري والبیئي (االبعاد  
التخطیطیة لمظاھر التعدي  

العمراني في المدن 
 العراقیة) 

12/4/2016 

وقائع الندوة العلمیة لقسم   سبل تخطیطیة لترشید استخدام المیاه  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .3
 22/3/2017 بتاریخ  البیئيالتخطیط 

استعماالت األرض الخضراء وعالقتھا   نصیر عبد الرزاق حسج  ا.م.د  .4
 بالجزیرة الحراریة 

وقائع الندوة العلمیة 
الحواریة  لقسم التخطیط  

 البیئي
11/4/2017 

 ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .5
مؤشرات جودة الحیاة في مدینة النجف 

االشرف (دراسة تحلیلیة إلحیاء منتخبة من  
 االشرف)مدینة النجف 

مجلة القادسیة للعلوم  
اإلنسانیة المجلد العشرون  

 3العدد 
2017 

التغیرات الوظیفیة في النسیج الحضري   ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .6
 الحدیث لمدینة النجف االشرف

مجلة كلیة التربیة للبنات  
  23العدد –للعلوم االنسانیة 

 السنة الثانیة عشر
2018 

البنى التحتیة الذكیة ومتطلبات تحقیق إذكاء  نصیر عبد الرزاق حسج  ا.م.د  .7
 المدن في ضوء شروط االستدامة

وقائع مؤتمر الوزارة  
(باألعمار نعزز االنتصار من  

خالل أوجھ الشراكة بین 
القطاعین العام والخاص في  

 اعمار المدن المحررة) 

- 8للفترة 
9/10/2018 

یل أنماط التوزیع المكاني المستدام تحل ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .8
 )GISللمساحات الخضراء باستخدام ( 

وقائع المؤتمر العلمي الثالث  
 لكلیة التخطیط العمراني 

- 29للفترة من 
30/11/2017 

اذكاء عناصر المدینة كمنطلق نحو  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .9
 استدامتھا

وقائع المؤتمر العلمي الثالث  
 التخطیط العمراني لكلیة 

- 29للفترة من 
30/11/2017 

سبل اإلدارة الذكیة للمیاه كمنطلق نحو   ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .10
 تحقیق إذكاء المدن 

المجلد االول من وقائع  
المؤتمر الدولي األول 

(الموارد المائیة في الوطن  
العربي بین المعوقات وآفاق  

 جامعة المنوفیة-التنمیة) 

- 10للفترة 
12/12/2017 

 ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .11
التغیر في مؤشرات الطلب السیاحي 

محافظة   -والتوجھات التخطیطیة المطلوبة 
 النجف االشرف حالة دراسیة

وقائع المؤتمر الدولي األول 
(تعدد الرؤى مستقبل  

 وحیاة) 

- 14للفترة 
15/3/2018 

وقائع ندوة قسم التخطیط   المعلومات الجغرافیة مبادئ تصمیم قواعد  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .12
 2018-4-22االقلیمي في كلیة التخطیط  
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العمراني (مشروع قاعدة  
معلومات جغرافیة لجامعة 

 الكوفة) 

اھمیة النمذجة الرقمیة في فھم التغیر   ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .13
 الوظیفي الستعماالت األرض الحضریة

مجلة جامعة بابل للعلوم  
– العدد العاشر  الھندسیة

 26مجلد 
2018 

دور قواعد المعلومات الجغرافیة في  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .14
 التوثیق التاریخي للمواقع التراثیة واالثریة 

المؤتمر الدولي األول للعتبة  
 الحسینیة

- 26-25للفترة 
11-2018 

كمقترح إلعادة أعمار  نموذج المدینة الذكیة  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .15
 المدن المدمرة

وقائع المؤتمر الھندسي  
الدولي إلعادة األعمار  

وترمیم اآلثار المتضررة من 
جراء االعمال العسكریة في 

 العراق وسوریا 

3-4-12-2018 

 ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .16
السیاحة الذكیة في محافظة النجف االشرف  

السیاحي  في ضوء مؤشرات حركة الطلب  
 الدیني

مجلة اوروك العدد الثاني / 
 2019 المجلد الثاني عشر

أھمیة التخطیط االبتكاري في استدامة   ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .17
 الموارد المائیة

وقائع المؤتمر الدولي الثاني  
لمركز بحوث الشرق  

جامعة عین -االوسط
شمس(قضایا المیاه في  
الشرق االوسط الواقع 

 والمستقبل) 

- 16للفترة 
في  17/3/2019

 القاھرة 

 ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .18
دور نظم المعلومات الجغرافیة  في تحلیل  

العوامل المؤثرة في التنظیم المكاني 
 الحضري 

وقائع المؤتمر الدولي الثالث  
 لنظم المعلومات الجغرافیة 

- 15بتاریخ 
16/6/2019 

المدینة الذكیة ودورھا في دعم  تطبیقات  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .19
 السیاحة الدینیة 

المؤتمر الدولي الثالث 
المشترك لمركز كربالء  

للدراسات والبحوث التابع  
للعتبة الحسینیة المقدسة  

بالتعاون مع جامعتي كربالء  
والصفوة ومجموعة كربالء  

العالمیة  وغرفة تجارة  
منشور في مجلة  -كربالء

 السبط

2019 

نموذج المدینة الذكیة نحو تحقیق مدن  نصیر عبد الرزاق حسج  ا.م.د  .20
 المستقبل المستدامة 

المؤتمر العلمي لكلیة وقائع 
التخطیط العمراني بالتعاون  

مع قسم الدراسات 
االجتماعیة في بیت الحكمة  

التابع لرئاسة الوزراء  
ومركز التخطیط الحضري  
واإلقلیمي في جامعة بغداد 

حضریة  والموسوم (البیئة ال

-4المدة 
5/12/2019 
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.. بین التنمیة المستدامة  
 واالستدامة االجتماعیة) 

  1العدد  58مجلة األستاذ  التنافس الدولي واإلقلیمي في اسیا الوسطى  ا.د وفاء كاظم عباس   .21
 2019اذار  3ملحق 

منظمات المجتمع المدني منظور جغرافي   ا.د وفاء كاظم عباس   .22
 سیاسي

مجلة البحوث 
- الجغرافیة/التربیة بنات 

 المجلد الثاني  29كوفة العدد
2019 

مجلة الجامعة العراقیة  الحزام والطریق تحلیل في الجیوبولوتكس  ا.د وفاء كاظم عباس   .23
 2019 المحكمة 

 الدولة بین الثبات والتغییر  ا.د وفاء كاظم عباس   .24
مجلة كلیة التربیة / الجامعة 

المستنصریة عدد خاص  
 السادس المجلد 

2019 

المشكالت اإلقلیمیة لتركیا تحلیل في  ا.د وفاء كاظم عباس   .25
 الجیوبولتكس 

مركزالبحوث الجغرافیة 
والكارتوكرافیة / جامعة 
المنوفیة المؤتمر الدولي 

 الثاني 

 2019فبرایر 

النمذجة الرقمیة للخصائص الكیمائیة للترب   العذاري ا.م.د سراء عبد طھ   .26
 االشرففي محافظة النجف 

مجلة البحوث الجغرافیة  
 الرقم الدولي 

)/ كلیة  2051-1992( 
 التربیة للبنات 

2018 

 العذاري ا.م.د سراء عبد طھ   .27

نموذج خراطي لعالقات االشتقاقیة لنتائج  
الترب في محافظة النجف االشرف باستخدام  

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 
 الجغرافیة 

  مجلة آداب الكوفة  الرقم
 ) 1994-8999الدولي (
 26-11)ص34العدد (

2018 

 العذاري ا.م.د سراء عبد طھ   .28
توظیف تقنیات االستشعار عن بعد للكشف  

عن إمكانات الحیز المكاني في ضوء التنمیة 
 (قضاء الحریة أنموذجا) 

المؤتمر العلمي الثالث في  
كلیة التخطیط العمراني 

- 29للفترة من
ص  )11/2017(/30

1261-1274 

2017 

التنمیة المستدامة لالراضي الزراعیة   العذاري ا.م.د سراء عبد طھ   .29
 محافظة النجف (حالة دراسیة)

المؤتمر في الجامعة 
المستنصریة (الجغرافیة  

والتاریخ یلتقیان في المكان  
 اذار  29-28والزمان)

2018 

 العذاري ا.م.د سراء عبد طھ   .30
انحسار االراضي  أثر العوامل البشریة في 

الزراعیة واستراتیجیات الحد منھا باستخدام 
 قضاء الحلة انموذجا   -التقنیات الحدیثة 

مجلة البحوث الجغرافیة 
- 373) ص 32العدد (

 /396ص
 الرقم الدولي جامعة الكوفة 

2020 

الزراعیة للتباین المكاني لزراعة التنمیة  العذاري ا.م.د سراء عبد طھ   .31
 ) محصول الرز (قضاء الشامیة انموذجا

مجلة كلیة التربیة للبنات  
)  26للعلوم االنسانیة العدد (

/ الرقم  496ص-469ص 
- 2051الدولي (

 )/جامعة الكوفة1992

2020 

javascript:void(0)
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ق الخضراء باستخدام  التوزیع االمثل للمناط ا.م.د سراء عبد طھ العذاري   .32
 نظم المعلومات الجغرافیة

مجلة آداب الفراھیدي مجلد  
) الرقم  40)العدد (12(

  -2074الدولي الورقي (
) الرقم الدولي  9554

  8118-2662االلكتروني (
 )/جامعة تكریت

2020 

االمثال في شعر ابي تمام بین االیقاع   ا.م.د شیماء عبد الحسین   .33
 الصورة البیانیةالشعري وداللة 

بموجب كتاب قبول النشر  
الصادر من مجلة دراسات  
الترجمة / بیت الحكمة /  

بغداد ,  ذات الرقم الدولي (    
ISSN221-9498 بیت / (

/ق 26الحكمة بغداد المرقم 
 . 27/1/2016د ت في 

2016 

سورة الصافات / دراسة في النسق  ا.م.د شیماء عبد الحسین   .34
 التركیبي 

الفلسفة  مجلة الرك 
واللسانیات والعلوم  

االجتماعیة / كلیة اآلداب /  
جامعة واسط , العدد الرابع  
والعشرون , بموجب كتاب  

  452قبول النشر المرقم ( 
 ) 15/10/2016في 

2016 

في الشعر الحسیني   اإلشارات السیمیائیة ا.م.د شیماء عبد الحسین   .35
/ ً  شعر مصطفى جمال الدین انموذجا

مجلة الرك الفلسفة  
واللسانیات والعلوم  

االجتماعیة / كلیة اآلداب /  
 17/5/2018،جامعة واسط 

 

سسیولوجیا االمثال في شعر ابي تمام بین   ا.م.د شیماء عبد الحسین   .36
 االبقاع الشعري وداللة الصورة البیانیة 

  ة،المستنصریمجلة اداب 
20/5/2018 2018 

مجلة كلیة الفقھ / جامعة  السیرة الذاتیة دراسة في فلسفة النص  ا.م.د شیماء عبد الحسین   .37
 2019 20/1/2019 ،الكوفة 

قراءة في نقد النقد الناقد الدكتور صباح  ا.م.د شیماء عبد الحسین   .38
 ً  عنوز انموذجا

مجلة العلوم االنسانیة 
 2020 21/2/2020،والطبیعیة 

تقییم االثر البیئي لتنمیة مناطق محمیة   ا.م.د تقى رعد جواد   .39
 أھوار ذي قار استراتیجیا 

مجلة جامعة ذي قار للعلوم  
 2019 الھندسیة

 ا.م.د تقى رعد جواد   .40
دور مؤشرات العدالة االجتماعیة في تحقیق  

السكنیة/ حي الشموخ  استدامة االحیاء 
 السكني في الناصریة حالة دراسیة

وقائع المؤتمر العلمي لكلیة 
التخطیط العمراني بالتعاون  

مع قسم الدراسات 
االجتماعیة في بیت الحكمة  

التابع لرئاسة الوزراء  
ومركز التخطیط الحضري  
واإلقلیمي في جامعة بغداد 
والموسوم (البیئة الحضریة  

تدامة  .. بین التنمیة المس
 واالستدامة االجتماعیة) 

2019 
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 ا.م.د تقى رعد جواد   .41
تحدید العوامل المؤثرة في مواقع التنمیة 

كاستراتیجیة  TODالموجھة بالنقل العام 
 لتحقیق االستدامة 

منشور في وقائع المؤتمر  
العلمي الثالث لكلیة التخطیط  

 العمراني 
2017 

 ا.م.د تقى رعد جواد   .42

دراسة مسحیة لتقدیر األثر البیئي و 
االقتصادي للزیادة في استھالك الوقود  

نتیجة انخفاض ضغط إطارات السیارات في  
 محافظة ذي قار 

منشور في مجلة آداب 
 2018 الكوفة

 ا.م انصاف جعفر خیون   .43

Environmental assessment 
ground water Najaf 

governorate for irrigation 
purposes 

مجلة ھندسة الكوفة العدد 
 2020 المجلد الرابع  11

 ا.م انصاف جعفر خیون   .44
على الجانب   وأثرهالتخطیط السیاحي 

الجمالي للمدینة القدیمة في محافظة النجف 
 االشرف 

 2019 مجلة مركز دراسات الكوفة 

 م.سامرة إبراھیم كاظم   .45
اختراع مساحات العمل المشتركة في المدن 

االبداعیة (دراسة في التنمیة الحضریة 
 لالقالیم) 

الكلیة االسالمیة  مجلة 
 2020 الجامعھ

 م.سامرة إبراھیم كاظم   .46
تاثیر نمو قطاع الرحالت البحریة على تنمیة 
المدن الساحلیة ذات المیناء دراسة حالة في 

 الموانئ الفرنسیة)
 2020 بیة للبنات مجلة كلیة التر

ممرات النقل في اوروبا و الشرق االوسط  م.سامرة إبراھیم كاظم   .47
 2019 مجلة اداب الكوفة (دراسة في تنفیذ مشاریع تنمیة االقالیم) 

مساھمھ تحریر النقل الجوي في تنمیة   م.سامرة إبراھیم كاظم   .48
 2017 مجلة اداب الكوفة الدول النامیة 

التخطیط الحضري للنقل الحیوي(دراسة  إبراھیم كاظم  م.سامرة  .49
 2017 مجلة مركز دراسات الكوفة  تحلیلیة في ضوء خارطة المفاھیم)

 م.ھشام عدنان جاسم   .50

Collaborative Learning 
Practices: Benefits and 

Challenges as Perceived by 
Iraqi EFL Undergraduates 

 مجلة محلیة
القادسیة للعلوم  (مجلة 

 االنسانیة)
2020 

دور المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل الدولیة  م.م حسن عبید عبد السادة   .51
 في البت بالمنازعات التي تبرمھا المنظمة 

مجلة الكوفة للعلوم  
القانونیة والسیاسیة/ جامعة 

 كلیة القانون  –الكوفة 

كانون األول 
2016 

كتاب بعنوان: القضاء اإلداري الدولي في   حسن عبید عبد السادة  م.م  .52
 دراسة مقارنة -منظمة العمل الدولیة

المركز العربي للنشر  
 2018 مصر  -والتوزیع

 م.م حسن عبید عبد السادة   .53
العضویة الدائمة في المنظمات الدولیة 
مجلس األمن في األمم المتحدة ومجلس 

 إدارة منظمة العمل الدولیة أنموجا 

معھد العلمین  -مجلة المعھد
 2020 للدراسات العلیا 
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 ) Scopusمجالت (المنشورة في  البحوث جدول تفاصیل

 
 تاریخ النشر  جھة النشر عنوان البحث  اسم التدریسي ت

 ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .1

The Impact of Technological 
Progress in the Spatial 

Organization of the City 
Elements 

KnE Publishing 2018 

 تقى رعد جواد ا.م.د   .2

Place dependence as the 
physical environment role 

function in the place 
attachment 

IOP Conf. Series: 
Materials Science 

and Engineering 698 
(2019) 033014 

IOP Publishing 
doi:10.1088/1757-

899X/698/3/033014 

2019 

 م.م حسین محمد سمیر  .3

Impact of productive 
goverment expenditure on 

economic development in Iraq 
(2005-2017) 

Revistas 
Electronicas UACH 2019 

 م.سامرة إبراھیم كاظم   .4

Planning and Developing the 
Archaeological Tourist Sites in 

Baghdad: Al-Mustansiriya 
School as A Model 

Palarch’s Journal 
Of Archaeology Of 
Egypt/Egyptology 

2020 

 م.ھشام عدنان جاسم   .5
Keeping Conversation Rolling 

by Iraqi EFL University 
Learners 

English Language 
and Literature 

Studies 
2019 

 م.ھشام عدنان جاسم   .6

The Role of Cubing Strategy in 
Improving Iraqi EFL 

Intermediate Learners’ 
Reading Comprehension and 

Attitude 

International 
Journal of 
Innovation, 

Creativity and 
Change 

2020 

 م.ھشام عدنان جاسم   .7
Responding to the Speech Act 
of Reprimand by Iraqi EFL 

University Students 

International 
Journal of 
Innovation, 

Creativity and 
Change 

2020 

 م.ھشام عدنان جاسم   .8

Recognizing Illocutionary 
Forces of English Imperatives 

by Iraqi EFL Learners: A 
Pragmatic Study 

International 
Journal of 
Innovation, 

Creativity and 
Change 

2020 
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 م.ھشام عدنان جاسم   .9

The Effect of Teaching Genre-
Based Activities on Iraqi EFL 

Learners’ Speaking 
Performance 

International 
Journal of 
Innovation, 

Creativity and 
Change 

2020 

 م.ھشام عدنان جاسم   .10
Causation as Perceived by Iraqi 

EFL University 
Undergraduates 

International 
Journal of 
Innovation, 

Creativity and 
Change 

2020 

 
  التطبیقیة مع وزارات ومؤسسات الدولة البحوث جدول تفاصیل

 
 تاریخ النشر  جھة النشر عنوان البحث  اسم التدریسي ت

 2019 مدیریة بلدیات الدیوانیة  الدیوانیة –اعداد مشروع المخطط الھیكلي   ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .1
 2020 مدیریة بلدیات الدیوانیة  تقویم المخطط الھیكلي لضاء غماس نصیر عبد الرزاق حسج  ا.م.د  .2
 2020 مدیریة بلدیات الدیوانیة مشروع دراسة التقییم البیئي لقضاء الدیوانیة  ا.م.د نصیر عبد الرزاق حسج   .3

مشروع االیجار التمویلي موجھ للمشرع   م.سامرة إبراھیم كاظم   .4
 العراقي

محافظة النجف  مجلس 
 االشرف 

2018 

قطار الضواحي الحولي في مدینة النجف  م.سامرة إبراھیم كاظم   .5
 االشرف 

ھیئة استثمار النجف 
 االشرف 

2020 

قطار الضواحي الحولي في مدینة النجف  ا.د وفاء كاظم عباس   .6
 االشرف 

ھیئة استثمار النجف 
 االشرف 

2020 

 
 

 


