السيره الذاتيه

االســــــــــــم  :لقاء عادل حسين
تاريخ الميـالد 0891 :
الصورة

الحالة الزوجية  :غير متزوجة
عـــــدد األوالد :
الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص
الوظيفة

 :لغة عربية  /بالغة

 :تدريسية

الدرجة العلمية  :استاذ مساعد
عنوان العمل  :جامعة بغداد  /كلية العلوم اإلسالمية
هاتف العمل :
الهاتف النقال :
البريد االلكتروني al.ruan 80@yahoo.com:

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

اجلامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

العلوم اإلسالمية

1002/7/7

املاجستري

جامعة بغداد

العلوم اإلسالمية

1005/5/12

الدكتوراه

اجلامعة العراقية

كلية اآلداب

3112/7/1

أخرى

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من – الى

1
2
3
4
5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من – إلى

1

العلوم اإلسالمية

جامعة بغداد

 1002وإىل اآلن

2
3
4
5
6
7
8

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

املـــــادة

السنـــــة

2

كلية الشريعة  /قسم الشريعة

النقد

 1002 / 1002ـ 1007

1

كلية الشريعة  /قسم الشريعة

النحو

 1007ـ  1008 / 1008ـ  1002 / 1002ـ

3

كلية الشريعة  /قسم اللغة

البالغة

 1020 / 1020ـ 1022
1022ـ1021وإىل اآلن 10027

4
5
2
7
8
2

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت
2
1
3
4
5
2
7

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت
1
2
3
4
5
6
7

العنوان
املؤمتر السنوي لكلية العلوم االسالمية
املؤمتر اإلسالمي القطري الرابع
املؤمتر السنوي لكلية العلوم اإلسالمية
الندوات داخل الكلية
القرآني
ندوة
واإلعجازاإلسالمية
البالغةاإلسالمية
اإلسالمية
اللسانيات بني األصالة واملعاصرة

السنــة
1007
1020
1023
 1023ـ 1027
3023
1025

مكان أنعقادها
كلية العلوم اإلسالمية
كلية العلوم اإلسالمية
كلية العلوم اإلسالمية
كلية العلوم اإلسالمية
كلية العلوم اإلسالمية
كلية العلوم اإلسالمية

نوع املشاركة
حضور
حضورحبث  /بوسرت
(
حضور
حضور
حضور)
مقيمة للندوة
عضوة

العلومالعلواإلاإلسالااإلسالمياإلسالمية
العلومالعلواإلا
إلسالميةالعلمية االخرى .
األنشطة
سابعا :

اإاإاإلاإلسالميةاإلسالمية داخل الكلية
عضو جلنة امتحانية
إشراف تربوي
إشراف على حبوث التخرج
حضور مؤمترات
األوائل يف دورة طرائق تدريس
ادارة مكتبة اللغة العربية
عضو مؤسس يف ملتقى اللغة العربية
رئيسة جلنة التشريفات
اقامة ندوات
اقامة معارض جدارية
عضو جلنة املقاصة
جلنة اتالف الدفاتر االمتحانية
رئيسة جملة لغة الضاد يف قسم اللغة العربية
عضو يف جلنة التحكيم للمسابقة الثقافية يف قسم اللغة العربية
عضو يف جلنة التحكيم ملسابقة ملتقى اللغة العربية اإلصابة يف سرعة اإلجابة
جلنة اختبار الطلبة اجلدد

خارج الكلية
مشرفة ومنظمة ملسابقة شعرية يف كلية الرافدين

ثامنا :املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

السنة

حمل النشر

1

االقتباس القرآني يف شعر عبد الغفار األخرس

اجمللة القطرية  /كلية العلوم اإلسالمية

1007

3

االستعارة يف ديوان شجرة القمر لنازك املالئكة

جملة العلوم اإلسالمية  /كلية العلوم اإلسالمية

1008

2

البالغة بني التيسري والتعقيد

مبدأ  /اجلامعة اإلسالمية

حتت النشر

4

األسلوب بني األصالة وحداثة األسلوبية

جملة األستاذ  /كلية الرتبية ابن رشد

حتت النشر

5

آراء اآلمدي واجلرجاني يف االستعارة يف

جملة كلية العلوم اإلسالمية

منشور

كتابيهما الوساطة واملوازنة

6

مفهوم اجلملة يف الدراسات األسلوبية

جملة االستاذ

حتت النشر

7

بالغة اإلجياز يف فن التوقيعات (عصر صدر

جملة كلية العلوم اإلسالمية

منشور

اإلسالم أمنوذجا)

تاسعا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية .



عاشراً :كتب الشكر  ،اجلوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير

2
1
3
4

كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر
كتاب شكر

اجلهة املاحنة
عميد كلية الرافدين
رئيس جامعة بغداد
رئيس جامعة بغداد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

السنة
1002
1007
1024
1025

5

عميد كلية العلوم اإلسالمية

كتاب شكر

 1024ـــ1022

حادى عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة.
أسم الكتاب

ت
2
1
3
4
5
2

ثاني عشر :اللغــات .


عربية



انكليزية



سنة النشر

Name: Likaa Adel Hussain
Date of birth: 1980
Marital status: unmarried
Number of children;
Religion: Muslim
Specialization ;Arabic language/Rhetoric.
Position: Teaching staff.
Degree: Associate Professor.
Work address: University of Baghdad/College of Islamic Sciences
Work Tel.;
Mobile phone number;
E-mail: al.ruan 80@yahoo.com

1: The scientific qualifications
Scientific degree

University

College

Date

Bachelor

University of Baghdad

Islamic Sciences

7/7/2001

Master

University of Baghdad

Islamic Sciences

26/5/2005

PhD

Iraqi university

College of Arts

1/7/2013

Other

II; Career Progression
S/N

1
2
3
4
5
6

Job

Institution

Period from ……to

III; : University Teaching
S/N

Institution (Institute/College)

University

Period from ……to

1

Islamic sciences

University of Baghdad

2006 till now

3
2
4
5
6

baBaghdad

T (Institute/College) College
from – to
College from – to

7
8

IV: The courses that I taught.
S/N
Department

Subject

Year

2

Faculty of Shari'a/ Sharia Department

Critique

2006/2006-2007

1

Faculty
of Shari'a/ Sharia Department
.Department

Grammar

2007-2008/2008-2009/

Eloquence

2009-2010/2010-2011
2011-2012 to 2017

3
4
5
2
7
8

Faculty of Shari'a/ language
Department

2

V;( Dissertations and thesis) that I supervised
S/N Name of Dissertations and thesis

Department

Year

2
1
3
4
5
2
7

V1; Scientific conferences and symposiums
S/N

Title

Year

0(

Annual conference/college of
Sciences

7112

College of Islamic Sciences

Attending

Fourth Islamic county
conference

7101

College of Islamic Sciences

Attending

Annual conference/college of
Sciences

7102

College of Islamic Sciences

Attending

4
Seminars within the College
تر
5
Seminar of rhetoric and the
 حضوQuran miracle

7102

College of Islamic Sciences

Attending

7102

College of Islamic Sciences

Evaluator of the
Symposium

7105

College of Islamic Sciences

Member

بحث
7
/
2
بوس

6
)ر

Linguistics between
originality and modernity

2

V11; Other Scientific Activities

Place of conference

Type of participation

Inside the college

Outside the college

Examination committee member

Supervisor and the Organization
of the poetry contest in College

Educational supervision
Supervision on graduation researches
Attending the conferences
The firsts in study methods course
Management of Arabic language library
Founding member in Arabic language meeting
Chairman of the Protocol
Seminars
Exhibitions mural
clearing house committee member
Committee destroyed the examination books
Chairperson of the DAAD language magazine in Arabic
language Department
Member of the jury of the contest in Arabic language
Department
Member of the jury of the contest in Arabic language
Department meeting
Selection Committee for new students.

V111; Research projects in the field of specialization for the sake of
environment and community or developing the education
S/N
Research Title
Place of publishing

Year

1 Quran quotation in the poetry of Abdul
Gaffar

Country Magazine/ College
of Islamic Sciences

3117

3

Metaphor in Dewan Shejarat Al Qamer of
Nazik Angels

Islamic Sciences magazine
/college of sciences

3118

2

Rhetoric between the facilitation and
complexity

Mabdaa Magazine/Islamic
university

Under
publishing

4 Style between tradition and modern style

Alustad magazine/college
of education /Ibn Rushid

Under
publishing

5

Amidi Walgrgani views on metaphor in ' in
their book mediation and arbitrage

6 Stylistic studies sentence concept
7 The eloquence of brevity in the art of
signatures (the era of Islam model)

College of Islamic Sciences
magazine

Published

Alustad magazine

Under
publishing
Published

College of Islamic Sciences
magazine

1X; Scientific global and local organizations membership;



X; Thank books, Rewards, Appreciation Certificates
S/N

Thank books, Rewards, Certificates

The donor

Year

1

Thank book

Dean of al Rafidian college

3116

3

Thank book

University of Baghdad head

3117

2

Thank book

University of Baghdad head

3114

4

Thank book

Minister of higher education &
scientific research

3115

5

Thank book

College of Islamic Sciences dean

3116-3114

X1; Books or translated books.
S/N
1

Title of the book

Year of publishing

3
2
4
5
6

X11; Languages
Arabic √
English √

