
 ــة اآلدابيـرة العلميــة لتدريسيي كليـــالس

 ا.م.د امحد عبد الرضا حممد احلسين االسـم واللقب العلمي

 االنثروبولوجيا -االجتماع   التخصص العام والدقيق

  اإلليكرتونيالربيـد 
ahmeddalhasany@gmail.com 

مدينة الكاظمية القدمية مركزا دينيا -1 املاجستري وأطروحة الدكتوراهعنوان رسالة 

 انثروبولوجية  رؤية –وجتاريا 

جدلية احملافظة والتجديد يف -2

 النجف امنوذجا  –اجملتمع الديين 

النهضة احلسينية مشروعا تصحيحيا -1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

قراءة مقارنة بني العراق والطموح يف 

 اخلطاب الالثورائي

املشرتكات الدينية واملذهبية -2

 مرتكزات يف قبول االخر رؤية دينية 

العلوم االجتماعية بني الواقع -3

 والطموح دراسة حتليلية 
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املذهب االجتماعي بني املنهجني -4

ة اسالمية يف العقلي والتجرييب رؤي

 النظام االجتماعي 

العمامة والتواصل احلضاري يف  -5

 الغري قراءة يف االنسنة االسالمية

التنوقع الثقايف والتعايش السلمي  -6

 رؤية اسالمية

الشبك وتهمة الغلو قراءة -7

 انثروبولوجية 

املسلمون بني العوملة والعاملية  -8

 دراسة يف االناسة االسالمية 

 مدينتني قراءة املراة بني-9

 سوسيولوجية 

 - عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 21 كتب الشكر والتقدير



 - اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

3 

 4 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 11 يف املناقشاتالعدد اإلمجالي للمشاركة 

 

 

D.A.P. Ahmed A.Mohamed 

Alhasany 
Name and academic Title 

Sociology- Enthropology Specialization (Major & Minor) 

ahmeddalhasany@gmail.com Email 

1-Old city of kadhiia relegions and 

commercial center anthropologic 

research 

11-Dialect of reservation and 

renewal of relegions socity najafas 

example relegions vision 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

1-husainic upraising , upraighting 

vision comparsion between reality 
Titles of Published Research  

mailto:ahmeddalhasany@gmail.com
mailto:ahmeddalhasany@gmail.com


and hope research in ashuraic 

speech 

2-regilous and sectarian commons 

pillar of accepting others 

3-sosciologic scinces between 

reality and hope analatic research 

4-sosciologic sect between rational 

and experimental approach Islamic 

in social system 

5-imama and cultural 

communication in najaf 

humanitasion  

6- cultural diversity and peaceful 

coexistence Islamic vision 

7- shabak accusation hyperbole 

anthropologic research 

8-muslims between globalization 

and universality humanitarian 

Islamic research 

9-woman between two scivilization 

soseologic research  

 



- 
Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

21 Letters of Appreciation & Recognition. 

- Professional Experience 

3 Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

4 Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

10 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


