السيرة الذاتية
االسم الثالثي واللقب  :يحيى خليفة حسن الشروفي
الشهادة  :ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
تاريخ منح اللقب العلمي 2014 / 6 / 9 :
الشهادات التي حصل عليها  :البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية جامعة
الموصل  1987 / 1986م
الماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية من كلية التربية الجامعة المستنصرية
 2002/ 2001م
تاريخ أول تعيين 2006 / 2/ 5 :
الدورات التي شارك فيها  :دورة االراد التربوي الثانية من  2013/4/4لغاية /4/25
2013
دورة التعلم االلكتروني  54في 2016
البحوث المنشورة :
-1
-2
-3
-4
-5

الصعوبات التي تواجه الطلبة في دراسة مادة أدب العصور المتأخرة القسام اللغة
العربية في كليات اآلداب من وجهة نظر الطلبة  ( .مجلة جامعة كربالء  /المجلد
السابع  /العدد الثالث  /انساني ) 2009 /
تقويم مستوى طلبة اقسام اللغة العربية لكليات التربية في الجامعات العراقية في مادة
االدب العربي الحديث  ( .مجلة القادسية للعلوم االنسانية  /المجلد  /13العدد / 1
كانون الثاني آذار .2010 /
تقويم اسئلة االختبارات النهائية لمادة االدب في كليات التربية في ضوء مستويات
بلوم المعرفية (مجلة القادسية للعلوم االنسانية  /المجلد  16العدد  / 3 /تموز – ايلول
2013
اثر استعمال الخرائط المفاهيمية في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي في مادة
فواعد اللغة العربية  ( .مجلة الباحث  /العدد الثاني عشر .2014 /
اثر استراتيجية القبعات الست في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي في مادة
البالغة والتطبيق  ( .مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية  /المجلد الرابع عشر
 /العددان (.2014 / )4-3

المواد التي قام بتدريسها :
 -1اسس التربية المرحلة االولى قسم اللغة العربية

 -2القياس والتقويم المرحلة الرابعة فسم اللغة العربية
 -3اقتصاديات التعليم المرحلة الرابعة فسم العلوم التربوية والنفسية
الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها  :مؤتمر الغدير العالمي الثاني النجف  /العتبة العلوية
المقدسة .2014 /
جميع الندوات التي عقدها قسم العلوم التربوية والنفسية  /عقد العديد من الندوات
االرشادية لطلبة المراحل المختلفة في القسم  /اقامة ندوة ارشادية عن التسامح وقبول الراي
اآلخر لطلبة قس العلوم التربوية والنفسية .
كتب الشكر والتقدير :
 -1كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية 2013 /
 -2كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية 2014 /
 -3كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية العضاء اللجان االمتحانية /
2017
تاريخ الميالد 1962 / 11 / 10 :
عنوان السكن  /كربالء المقدسة  /قضاء الحسينية .
االيميل ykhalefa@yahoo.com :

