
                الذاتية العلمية السيرة

  
 يحيى خميفة حسن الشريفي  :  االسم الثالثي والمقب

 ماجستير / طرائق تدريس المغة العربية :  التحصيل العممي
 المقب العممي : مدرس 

  0252/  3/  51تاريخ الحصول عمى المقب العممي : 
 :  الشهادات الحاصل عميها

 . 5891/  5891 –جامعة الموصل  -كمية التربية  -بكالوريوس آداب لغة عربية  -
الجامعتتتة المستيصتتترية /  –كميتتتة التربيتتتة  –ماجستتتتير طرائتتتق تتتتدريس المغتتتة العربيتتتة  -

0220   . 
 :  التخصص العممي

 طرائق التدريس :  التخصص العام  -
 طرائق تدريس المغة العربية :  التخصص الدقيق -

  0221/  0/  1 : تعيينتاريخ أول 
  0221/  0/  1:  تاريخ العمل الجامعي

 توجد  ال:  المياصب الرسمية التي شغمها سابقا والحقا
 :  والمجان العممية األعمال

 لجية التثمين والجودة 
 :  البحوث الميشورة

تقويم مستوى طمبة أقسام المغة العربية لكميات التربية في الجامعتات العراقيتة فتي متادة  -
/ المجمد الثالتث عشتر / العتدد  اإليساييةاألدب العربي الحديث . مجمة القادسية لمعموم 

 .  0252/  األول
الصعوبات التي تواجه الطمبة في دراسة الطمبة في دراستة متادة أدب العصتور المتت خرة  -

المغة العربية في كميات اآلداب من وجهة يظر الطمبتة . مجمتة جامعتة كتربال  /  قسامأل
 .  0228/  إيساييالمجمد السابع / العدد الثالث / 



تقويم أسئمة االختبارات اليهائية لمادة األدب في كميات التربية في ضو  مستويات بموم  -
 . 0253( العدد الثالث / 51) / المجمد اإليساييةالمعرفية . مجمة القادسية لمعموم 

الختتامس األدبتتي فتتي متتادة القبعتتات الستتت فتتي تحصتتيل طتتالب الصتت   إستتتراتيجيةاثتتر  -
 البالغة .

 يوجد  ال : إليهاعيات واالتحادات الميتمي الجم     
 :  المواد التي قمت بتدريسها     

 ، وقسم التاريخ .  / قسم المغة العربية األولى/ المرحمة التربية والتعميم أسس -
 التربوي / المرحمة الثايية / قسم التاريخ . واإلشرا  اإلدارة -
 المياهج وطرائق التدريس / المرحمة الثالثة / قسم المغة العربية . -
 القياس والتقويم / المرحمة الرابعة / قسم المغة العربية .  -

 :  المؤتمرات واليدوات العممية   
 . 0253يي / العتبة العموية المقدسة / مؤتمر الغدير العالمي الثا -
 اليدوات الثقافية واألدبية التي أقامها قسم المغة العربية  عدد من -
 حضور المؤتمرات واليدوات التي أقامها قسم التربية وعمم اليفس .  -

 :  كتب الشكر والتقدير  
 . 0253سيد عميد كمية التربية عام شكر وتقدير من ال
  3253/   رئيس الجامعةالسيد شكر وتقدير من 

  5810/  55/  52   : تاريخ الوالدة
 كربال  المقدسة : مكان الوالدة 
 : عراقي  الجيسية    

  ykhalefa@yahoo.com:  البريد االلكترويي
 
 
 
 
 

 حسنيحيى خميفة                                                  
 مدرس / قسم التربية وعمم اليفس                                         
 كمية التربية / جامعة القادسية                                         

mailto:ykhalefa@yahoo.com

