
تصدرها مؤسسة تراث النجف الحضاري والديني
العراق / النجف االشرف

العدد الثاني  ربيع األول ـ آذار 1434هـ ـ 2013م
الترميز الدولي: 5517-1998

املراسالت  :  ترسل البحوث واملراسالت باسم رئيس التحرير على العنوان اآليت :
العراقـ  النجف االشرفـ  مؤسسة تراث النجف احلضاري والديين ، هاتف:

 +964  770  682  9084  ،  + 964  781  808  4553
 WEB: www.najafcf.com    E-mail: najafcf@najafcf.com

مجيع حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة تراث النجف وال جيوز  اعادة 
نشر املجلة وطبعها دون موافقة خطية مسبقة من رئيس املؤسسة ، 

جيوز اقتباس جزء مما ورد يف مقاالت املجلة على ان يذكر 
املصدر ، وما يرد يف املجلة يعرب عن رأي صاحبه فقط 

سعر املجلة :
النسخة العادية :النسخة العادية : 30 ألف د.ع. داخل العراق 

25 دوالر امرييك او ما يعادلها خارجه 
النسخة النفيسة : النسخة النفيسة : 35 الف د.ع. داخل العراق 

و30 دوالر امرييك او خارجه من غري  اجور النقل 

اإلشراف1الفين1: م. السيد حسني البدري / مدقق1النّص1العريب1:1ا.1م.1د. علي عباس األعرجي /  مدقق1النّص1العربي1والسرياين1واملندائي1: أ. م. د. ستار عبد احلسن الفتالوي / مدقق11.1
النّص1السومري1واألكدي1والعالمات1املسمارية1: م. د. سعد سلمان / ترمجة1اخلالصات1إىل1االجنليزية:  بدر عبد العزيز الشاهني / اإلخراج1الفين1:سيد حممدرضا احلكيم/ املتابعة1الفنية1

وتنضيد1احلروف1: مرتضى راضي خنفور .

�  رئيس املؤسسة واملرشف العام
العاّلمة السيد سامي البدري. 1

�  رئيس التحرير
أ. م. د. ستار جرب االعرجي. 2

�  مدير التحرير
د.علي خضري حجي . 3

�  سكرتري التحرير
م. علي  عباس االعرجي. 4

�  هيأة التحرير
 أ.م.د. عبد الصاحب ناجي البغدادي / أ.م.د. حممد حممود زوين / م. د. وليد فرج اهلل األسدي / . 5

 / فياض  محيد  حسن  د.  م.   / حجي  خضري  علي  د.  م.   / الغطاء  كاشف  علي  عباس  د.   م. 
م. د. علي عادل كاشف الغطاء.

�  لجنة العلوم اإلسالمية :
السيد حممد احلسين ـ السيد عبد العزيز املوسوي ـ السيد حسني البدري ـ الشيخ ستار اجليزاين  . 6

ـ الشيخ حممد الكعيب

�  الهيأة االستشارية :
العالّمة السيد محمد جعفر الحكيم . 1

أستاذ الفقه واالصول ـ احلوزة العلمية ـ النجف االشرف.

العالّمة السيد محمد صادق الخرسان . 2
أستاذ الفقه واالصول ـ  احلوزة العلمية ـ النجف االشرف.

العالّمة السيد عدنان البكاء )عميد كلية الفقه سابقا(. 3
أ. الشريعة والعلوم اإلسالميةـ  جامعة الكوفة.

أ.د. موىس جواد املوسوي . 4
رئيس جامعة بغداد )سابقا(

أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيىس . 5
رئيس جامعة الكوفة )سابقا(

أ.د. نبيل هاشم االعرجي . 6
رئيس جامعة بابل سابقا

أ.د. محمد حسني عيل الصغري . 7
الدراسات القرآنية ـ كلية الفقهـ  جامعة الكوفة.

أ.د. عبد عيل الخفاف )عميد كلية اآلداب(. 8
اجلغرافية ـ كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

أ.د. حسن عيىس الحكيم )رئيس جامعة الكوفة سابقا(. 9
التاريخ اإلسالمي ـ كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

أ. نبيلة عبد املنعم. 10
جامعة بغداد ـ مركز احياء التراث العريب والعلمي 

أ.د. حسني احمد سلامن. 11
قسم التاريخـ  كلية التربيةـ  اجلامعة املستنصرية.

أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة . 12
ختطيط مدنـ  املعهد العايل للتخطيط احلضري واالقليميـ  جامعة بغداد

أ.د. خالد اسامعيل عيل )عميد كلية اللغات سابقا(. 13
اللغة العربية ـ كلية اللغات ـ جامعة بغداد


