
 

 السيرة العلمية

 للشاعر والناقد االستاذ المساعد الدكتور

 مؤيد عباس حسين
 

  32/4/5691ولد في منطقة الكرادة الشرقية / بغداد في. 

  5692، أكمل دراسته الثانوية / الفرع العلمي بتفوق كبير جدا ً عام. 

  تقدير امتياز. ب 5696أكمل دراسته الجامعية االولية في كلية التربية / جامعة بغداد عام 

  بدراسة عنوانها )المليح الهذلي 5664أكمل الماجستير في االدب االسالمي عام ،–           

 حياته وشعره(، وحصل على تقدير امتياز.

  باطروحته عنوانها )البنيوية في النقد  5669أكمل الدكتوراه في النقد االدبي الحديث سنة

ت اشراف الناقد الكبير الدكتور علي عباس علوان العربي الحديث دراسة في نقد الشعر( تح

 وحصل على تقدير امتياز.

  عمل مدرسا ً في الجامعة المستنصرية وجامعة ديالى لمدة سبع سنوات وقام بتدريس العقائد

 االسالمية والفقه والعروض واالدب الجاهلي والنقد القديم.

 ن في كلية اآلداب قام بتدريس عمل مدرساً  في جامعة بغداد وقام بتدريس االدب المقار

 النقد الحديث والمناهج النقدية والعربية العامة لغير االختصاص في االقسام العلمية.

 .عمل خبيراً  لغويا ً في أكثر من جامعة وكذلك في المجالت والصحف المتخصصة 

 عمل في االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق، ووصل الى عضوية المجلس المركزي 

 .3222لالتحاد سنة 

 اذا ً لمادة اللغة العربية العامة في قسم الرياضيات / كلية التربية ابن الهيثم يعمل سابقا است

 واالن هو تدريسي في قسم اللغة العربية بكلية العلوم االسالمية م 3222منذ عام 



 

 

 له : صدر 

 

 .3225تقاسيم صوفية  ،  )شعر(  ،  بغداد   -1

 .3225،  )شعر(  ،  بغداد   صالة في محراب العراق -2

 .3223حكاية صبرنا  ،  )شعر(  ،  بغداد  -3

 .3252المليح الُهذلي  )جمع و دراسة(  ،  دمشق  دار رند   -4

 .3252وية  ،  دمشق دار رند يالبن -5

 

 

 : تحت الطبع

 

 التداولية  ، قراءة في المنهج واالجراءات  ،  نقد. -1

 االسلوبية وجذورها في البالغة  ،  نقد. -2

 ى ضفاف االبداع  ،  مختارات.عل -3

 

 

 

 

 : من أبرز نتاجاته االبداعية والعلمية



 

 البحوث العلمية:

 م .5666لسنة ( 1)بحث عن االتجاه البنيوي في النقد العربي ، مجلة االقالم ، العدد  -1

  لسنة( 4)بحث في تقنيات االبداع في الشعر الوريث ، مجلة الطليعة االدبية ، العدد  -2

 م . 3222 /( ونشرت في مجلة جامعة صنعاء 59الصفحات )، عدد م  5666

بحث عن المية االخطل في رسالة الغفران دراسة في شعرية التضاد ، عدد الصفحات  -3

 م . 3224( من مجلة االستاذ لسنة 12( ونشر في العدد )53)

( 6قراءة في ديوان احزان ابن زريق ، عدد الصفحات ) –بحث عن شعرية النص المفتوح  -4

 .م 3222 ( لسنة4، العدد )ر في مجلة الطليعة االدبية ونش

( 4ات( ، مجلة الطليعة ، العدد )قمفاهيم و منطل –هامش االسطورة  بحث بعنوان )على -5

 (.9م ، عدد الصفحات ) 3223لسنة 

بحث عن التصوف في شعر محمد راضي جعفر ، مجلة كلية اآلداب / جامعة بغداد لسنة  -6

 (.32دد الصفحات )( ، ع99م ، العدد ) 3224

م ، مجلة الطليعة االدبية ،  3225دراسة في أدب الشباب بغداد  –غصن االبداع االخضر  -7

 (.9م ، عدد الصفحات ) 3225( لسنة 2العدد )

( ، عدد 3م ، العدد ) 5666بحث عن قصائد العدد االول من مجلة الطليعة االدبية لعام  -8

 (.9الصفحات )

 .3252تحليل بنيوي ( مجلة األدآب كانون الثاني  تاهية )فلسفة التصوف في شعر ابي الع -9

 (.3252التناص والتضاد في دالية األعشى مجلة األدآب ) الملحق  -11

 .3232نبوءة الموت في مرايا بيجان مجلة مداد األدآب شباط  -11



 

 سلسلة مفاهيم النقد االدبي:

 . م 3/9/5669بتاريخ  359مفهوم المهيمنة في جريدة االتحاد في العدد  -1

 م . 59/9/5669بتاريخ  332مفهوم الرواسم في جريدة االتحاد في العدد  -2

 م . 59/53/5669بتاريخ  45مفهوم الجمالية في جريدة االعالم في العدد  -3

 م . 9/5/5666بتاريخ  44مفهوم الحوارية في جريدة االعالم في العدد  -4

 م . 32/5/5666بتاريخ  49مفهوم الوعي في جريدة االعالم في العدد  -5

 م . 52/3/5666بتاريخ  46مفهوم رؤية العالم في جريدة االعالم في العدد  -6

 م . 56/3/5666بتاريخ  44مفهوم الشعرية في مجلة الشباب في العدد  -7

 م . 2/2/5666بتاريخ  15مفهوم البنيوية في جريدة االعالم في العدد  -8

 م . 34/2/5666بتاريخ  14مفهم موت المؤلف في جريدة االعالم في العدد  -9

 م . 2/4/5666بتاريخ  19مفهوم الشفرة في جريدة االعالم في العدد  -11

 م . 3/9/5666بتاريخ  94مفهوم االسطورة في جريدة االعالم في العدد  -11

 م . 22/9/5666بتاريخ  99مفهوم االيضاح في جريدة االعالم في العدد  -12

 م . 31/9/5666بتاريخ  29مفهوم الشمولية في جريدة االعالم في العدد  -13

 م . 9/6/5666بتاريخ  29دد مفهوم التناظر في جريدة االعالم في الع -14

 م . 2/55/5666بتاريخ  99مفهوم البنية الدالة في جريدة االعالم في العدد  -15

 م . 6/53/3222بتاريخ  69دبي في جريدة الموعد في العدد المفاهيم المرحلة في النقد األ -16

 

 



 

 سلسلة اعالم النقد ومناهجهم المختلفة:

 م . 59/2/5666بتاريخ  62ميشيل فوكو ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -1

 م . 31/2/5666بتاريخ  64غولدمان ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -2

 م. 32/1/666بتاريخ  523جونثان كولر ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -3

 م . 2/9/5666بتاريخ  524بارت ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -4

 م . 52/9/5666بتاريخ  521شتراوس ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -5

 م . 51/2/5666بتاريخ  552باختين ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -6

 م . 36/2/5666بتاريخ  553ألدب في جريدة الزوراء العدد تودورف ومنهجه في نقد ا -7

 م . 1/9/5666بتاريخ  552شكلوفسكي ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -8

بتاريخ  554جوليا كرستيفا ومنهجهما في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -9

 م . 53/9/5666

 م . 39/9/5666بتاريخ  559العدد سولرس ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء  -11

 م . 6/6/666بتاريخ  559دي سوسير ومنهجه في نقد األدب في جريدة الزوراء العدد  -11

بتاريخ  555علي عباس علوان ومنهجه في نقد األدب في جريدة الموعد العدد  -12

 م . 2/1/3222

بتاريخ  124خلدون الشمعة ومنهجه في نقد األدب في جريدة صوت الطلبة  -13

 م . 53/9/5666

 

 



 

 سلسلة مقاالت في النقد التنظيري:

 م . 36/53/5669بتاريخ  349لورد الشفاهية في جريدة االتحاد العدد  –نظرية باري  -1

 م . 6/2/5666بتاريخ  312دريدا ينتقد الفكر الغربي في جريدة االتحاد العدد  -2

 م . 9/9/5666 بتاريخ 396البنيوية بين االزدهار واالنحسار في جريدة االتحاد العدد  -3

 م. 5/2/666بتاريخ  1999بداية المنهج البنيوي في النقد العربي في جريدة القادسية العدد  -4

 م . 52/9/5666بتاريخ  326البنيوية بين الواقع والطموح في جريدة االتحاد العدد  -5

 م . 53/52/5666بتاريخ  329البنيوية كما يراها التأريخ في جريدة االتحاد العدد  -6

 م . 5666قة في البالغة العربية مطبوع االلق الجزء االول خريف المطاب -7

 م . 54/55/5666بتاريخ  52519النقد العربي واشكاليات التنظير في جريدة الجمهورية  -8

نقد المشروع البنيوي / الجزء االول مالحظات حول المنهج ، جمال ابو ديب في جريدة  -9

 م . 51/3/3222بتاريخ  221االتحاد العدد 

د المشروع البنيوي / الجزء الثاني مالحظات حول المنهج ، كمال أبو ديب في جريدة نق -11

 م . 59/2/3222بتاريخ  541الزوراء العدد 

نقد المشروع البنيوي / مالحظات حول المنهج ، عبدالله القذافي في جريدة االتحاد العدد  -11

 م . 9/4/3222بتاريخ  252

 م . 6/2/3222بتاريخ  544عدد منهجيات القراءة في جريدة الزوراء ال -12

 م . 53/4/3222بتاريخ  19مجلة الشباب العدد الشباب االن  -13

 

 



 

 سلسلة مقاالت في النقد التطبيقي:

عبد االمير الحجر موهبه قصصية في طريق االبداع في جريدة المصور العربي العدد  -1

 م . 3/1/5666بتاريخ  525

بتاريخ  52222ورية العدد نظره في رواية الطرق الموحشة في جريدة الجمه -2

 م . 59/1/5666

بتاريخ  394القصة القصيرة من خالل بعض النماذج الشابة في جريدة االتحاد العدد  -3

 م . 4/1/5666

بتاريخ  52241في ديوان اساطير االولين في جريدة الجمهورية العدد  الحس الوطني -4

 م . 9/9/5666

 م . 5666بتاريخ  3دبية العدد نقد القصائد العدد االول من مجلة الطليعة األ -5

بتاريخ  69صرخات الحق قراءة في رواية الكلب لخسرو الجاف في جريدة الموعد العدد  -6

 م . 3/3/3222

 م . 33/2/3222بتاريخ  521مردان والمرأة في جريدة الموعد العدد حسين  -7

 م . 52/4/3222بتاريخ  546السياب في منظور النقد البنيوي في جريدة الزوراء العدد  -8

بتاريخ  515نازك المالئكة في منظور النقد البنيوي في جريدة الزوراء العدد  -9

 م . 32/4/3222

 

 

 



 

 الدراسات والمؤتمرات والمناقشات العلمية:

ساهم في المشاركة ومناقشة اعداد كبيرة لطلبة الدراسات العلمية في الماجستير         

من المهرجانات والمؤتمرات واالستطالعات  في اللجان العلمية لعدد    والدكتوراه. وكذلك

 العلمية منها:

 311المشاركة في استطالع جريدة االتحاد عن الشاعر حميد سعيد المنشور في العدد  -1

 م . 32/3/5666بتاريخ 

 395مهدي المنشور في العدد سامي المشاركة في استطالع جريدة االتحاد عن الشاعر  -2

 م . 52/4/5666بتاريخ 

الجمهورية العدد  ي تحقيق عن تغيّرالداللة لبعض المفردات العربية في جريدةاالشتراك ف -3

 م . 32/9/5666بتاريخ  52219

شارك في مؤتمر االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق عن األدب العربي القديم في  -4

وكتب بحثاً  عن االسطورة  5666فندق المنصور ميليا على هامش مهرجان بابل سنة 

 مة.القدي

 

 له كثير من المشاركات والنشاطات العلمية ما تزال غير مؤرشفة لحد هذه اللحظة.

 

 


