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"أمناط الذنب يف روايات أمريكية  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

خمتارة لستيفن كرين وجون شتاينبك 

 وهريمان ملفل وروبرت بن وورين"

توظيف الرتاث الشعيب يف روايات "

خمتارة: بريطانية وأيرلندية وأمريكية 

أصلية وعراقية:دراسة يف ماري ويب 

ولورد دانسين و أن سكوت مامدي 

 وميسلون هادي"

 املنشورة عنوان البحوث العلمية
جدلية األوهام واليقظة منها في رواية رالف "

 "رجل المرئيأليسون 

العزلة وطبيعة الحب في رواية كارسن "

 "أغنية المقهى الحزينةمككاليرز 

 خرافة نارسيس مجسدة في قصيدة آلن جينسبرغ"

 "الصرخة

 



 اليوجد عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 7حوالي  كتب الشكر والتقدير

 مقررية الدراسات االولية اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

مرتمجة للموقع االلكرتوني للكلية للعام 

 0200-0202االكادميي 

 اليوجد العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 اليوجد املناقشات العدد اإلمجالي للمشاركة يف

 

 

Lecturer Fatima Raheem Hussein, 

PhD 
Name and academic Title 

English/ Literature (Novel) Specialization (Major & Minor) 

Archangel_frh@yahoo.com Email 

"Prototypes of Guilt in Selected 

American Novels by Herman 

Melville, Stephen Crane, John 

Steinbeck, and Robert Penn 

Warren" MA 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 



"The Employment of Folklore in 

Selected: British, Irish, Native 

American, and Iraqi Novels: A Study 

in Mary Webb, Lord Dunsany, M. 

Scott Momaday, and Maysalun 

Hadi" PhD 

-"Dialectics of Illusions and Disillusions 

in Ralph Ellison's   Invisible Man" 

-"Isolation and the Nature of Love in 
Carson McCullers's The Ballad of the 

Sad Cafe" 

-"Narcissus Myth Re-Incarnated in Allen 

Ginsberg’s Howl" 

 

Titles of Published Research  

none Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

About 7 Letters of Appreciation & Recognition. 

9 years Professional Experience 

Translator in charge of the 

electronic site of the college of Arts 

for the academic year 2010-2011 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

none Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

none Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 


