 االسم الكامل  :ىيام عبد زيد عطية عريعر الحميداوي .
 المقب العممي  :أستاذ مساعد .
 ألتخصص العام  :المغة العربية  /التخصص الدقيق  :مناىج نقدية مقارنة .
 الشيادات وتاريخ الحصول عمييا :
 البكالوريوس :من جامعة القادسية كمية التربية في العام . 1996
 الماجستير  :من جامعة الكوفة  /كمية التربية لمبنات في . 2000
 الدكتوراه  :من جامعة القادسية  /كمية اآلداب في . 2008
 الرسائل التي أشرفت عمييا:
 الذات وتحوالت اآلخر في شعر عبد الوىاب البياتي  ,رسالة ماجستير
لمطالبة رشا عبد الحسن .
 االشتغال الفضائي في شعر ناصر مؤنس ( دراسة سيميائية )  ,رسالة
ماجستير لمطالبة آالء عبد األمير عيسى .
 الحجاج في نثر ما قبل اإلسالم ( دراسة في وسائل اإلقناع )  ,رسالة
دكتوراه لمطالبة أسماء محمد صاحب .
 الخطاب العجائبي في الشعر العراقي المعاصر من (, )2010_1990
رسالة ماجستير لمباحثة دعاء إبراىيم رشيد .
 البحوث التي نشرتيا :
 الثورة في قصائد موسى شعيب (دراسةة موضةوعية فنيةة) مفةرد ,منشةور فةي
مجمة القادسية لمعموم التربوية المجمد , 3 /العدد ,1 /في . 2004
 الحسين (ع) في الشعر العراقي الحديث .مفرد ,ومنشور في مجمةة القادسةية
لمعموم اإلنسانية ,المجمد  , 7/العدد ,3/في .2004

 األسةةطورة البابميةةة شةةعر وعقيةةدة  .مشةةةترك  ,منشةةور فةةي مجمةةة القادسةةةية
لمعموم اإلنسانية ,المجمد  , 7/العدد ,4/في .2004

 بدر شاكر السياب ناقدا ,مفرد  ,منشور في مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية
 ,المجمد  , 12/العدد  ,3 /في .2009

 اإلبةةةداع األدبةةةي والتنظيةةةر النقةةةدي( دراسةةةة فةةةي سةةةمطة النصةةةوص )  ,مفةةةرد
منشور في مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربويةة  ,المجمةد  , 8/العةدد
 , 4/في .2009

 تجميات اآلخر والوعي بو في شعر عبةد الوىةاب البيةاتي  ,مشةترك  ,منشةور
في مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية
 التي ىي أحسن (قراءة في حواريات اإلمام الرضا مع أىل األديان األخرى ),
مفرد  ,منشور في مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية

 البنيةةة الخطيةةة فةةي شةةعر ناصةةر مةةؤنس .مشةةترك  .مقبةةول لمنشةةر فةةي مجمةةة
القادسية لمعموم اإلنسانية .

 البعد العجائبي لمنص المةوازي فةي الشةعر العراقةي  ,مشةترك  /مقبةول لمنشةر
في مجمة أوروك  ,جامعة المثتى .
 البنية الدرامية في المسيرة الحسينية (فعل البطولة وجدل الزمةان )  ,مفةرد ,
مقبول لمنشر في مجمة القادسية لمعموم التربوية .

 التقنيات السينمائية في الرواية العراقية  /البعد المرئي لمنص  ,مقبول
لمنشر في مجمة المغة العربية وآدابيا في جامعة الكوفة.
 ىدم البنى المتعالية في رواية ما بعد الحداثة في العراق  ,مقبول لمنشر في
مجمة أوروك  ,جامعة المثنى .
 الكتب التي الفتيا  :قمت بنشر أطروحتي لمدكتوراه بييأة كتاب صدر عن
دار تموز لمطباعة والنشر  ,سوريا سنة . 2012
 ناقشت عددا من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية .
 اشتركت بعدد من المؤتمرات المحمية
 مكان العمل الحالي  :جامعة القادسية  /كمية اآلداب /قسم المغة العربية .

hhueam@yahoo.com :  اإليميل
07808220856 :  رقم الياتف

