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 سيرة ذاتية ال                       

 

 د. فاطمة بدر حسٌناالسم: 

 استاذ  اللقب العلمً:

 األدب الحدٌث ونقده االختصاص الدقٌق:

 لغة عربٌة  القسم:

 

  البحوث العلمٌة:

 _تحوالت السرد فً رواٌات ما بعد الحداثة 1

 الرواٌة والفنون المجاورة -2

 _تقنٌات الحدٌثة  فً تعلٌم األدب الرواٌة والفلم3

 _الملحمٌة فً النص المسرحً 4

 _مرجعٌات النص المسرح5ً

 _محفورات كراسة كانون وتأثٌرات ما بعد الحرب6

 _الحرب واٌقاع الموت7

 2003_الرواٌة العراقٌة بعد 8

 _السرد النسوي فً المنفى 9



 ة الثقافٌة فً الرواٌة العراقٌة _التعدد10ٌ

 _الرواٌة والواقع االجتماعً 11

 تجلٌات المرأة فً الرواٌة العراقٌة -12

 _التداخل الحكائً فً الرواٌة العراقٌة 13

 _تمثالت المرأة فً الرواٌة العراقٌة بٌن المقدس والمدنس 14

 _توظٌف التارٌخ فً رواٌة الجرٌمة والفن وقاموس بغداد15

 _اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها )الصوت والصورة (16

 المشاركات:

عضو لجنة تحكٌمٌة فً مجال القصة القصٌرة  لمسابقة دار الشؤون الثقافٌة لعام 

2008 _2009 

عضو لجنة تحكٌمٌة فً مجال الرواٌة  لمسابقة دار الشؤون الثقافٌة لألعوام 

 2014-2013و 2013-2012و 2012_2011

 وي للعدٌد من الرسائل واالطارٌح وبحوث طلبة الدراسات العلٌاخبٌر لغ

خبٌر علمً لعدد من الكتب النقدٌة والقصصٌة فً دار الشؤون الثقافٌة والكتب 

 التعلٌمٌة فً وزارة التربٌة .

عضو لجنة تحضٌرٌة فً أسبوع بغداد الثقافً المنعقد فً جامعة بغداد للعام 

2008-2009. 

 كلٌة العلوم السٌاسٌة فً جامعة النهرٌن عضو لجنة علمٌة فً 

 المشاركة فً المؤتمرات 

 2008_مؤتمر فٌالدلفٌا الدولً الثالث عشر لكلٌة اآلدب والفنون لعام 1

 .2009_2008_مؤتمر بغداد الثامن عشر لدراسات اللغة العربٌة 2

 2010-2009_المشاركة فً اسبوع المرأة الثقافً فً جامعة بغداد 3



نقدي الثالث عشر فً الرواٌة العربٌة _جامعة جرش االهلٌة مؤتمر ال_4

2009-2010. 

 2012_2011الجامعة اللبنانٌة الدولً الرابع مؤتمر_5

 2013_مؤتمر الجامعة االسالمٌة الرابع فً الجامعة المالٌزٌة 6

 2017_مؤتمر جامعة رابرٌن الثانً 7

 .2017مؤتمر السرد والهوٌة فً الجامعة المستنصرٌة -8

 2018_مؤتمر كلٌة االعالم الثانً الدولً فً جامعة بغداد9

 .2018_مؤتمر العلمً الدولً الثانً للعلوم االجتماعٌة والتربوٌة راٌس10

 2015_2014فً العام  فازت بجائزة نازك المالئكة فً مجال النقد األدبً_11

 .مسابقة وزارة الثقافة العراقٌة 

 2013للضاد فً وزارة المالٌة _القٌت محاضرة فً الٌوم العالمً 12

 .2014القٌت محاضرة فً الٌوم العالمً للضاد فً الجامعة التقنٌة الوسطى -13

_القٌت محاضرة فً المقهى الثقافً فً معرض بغداد الدولً عن التداخل 14

 .2012الحكائً فً الرواٌة العراقٌة 

سكوت _القٌت محاضرة فً منتدى جسور فً معرض بغداد الدولً عن الم15

 عنه فً الرواٌة العراقٌة .

_القٌت محاضرة عن الرواٌة والسرد التشكٌلً فً مبنى اتحاد األدباء 16

 والكتاب.

المنفى ضمن جدول فعالٌات _القٌت محاضرة عن السرد النسوي العراقً فً 17

 .2019معرض بغداد الدولً للكتاب 

  الكتب والمؤلفات:

 .2013،دار الشؤون الثقافٌة _الشخصٌة فً أدب جبرا ابراهٌم جبرا 1



،دار االدهم _الفنطازٌا والصولجان  دراسة فً عجائبٌة الرواٌة العربٌة 2

2013. 

فً الفنطازٌا وما بعد الحداثة ، دار المفكر السرد  ة_انتصار الرواٌة حٌل3

2018. 

 ،قٌد النشر 2019_الرواٌة والفنون المجاورة ،دار المفكر،4

 :االشراف على بحوث الطلبة

 _الكرنفالية في روايات ابراهيم الكوني اطروحة دكتوراه1

 طلبة بحوث تخرج في قسم الفنون التشكيلية . 4اشراف على -2

 

 

 

 


