
 
 

 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 غصون خالد شريف أمين آل عبد العزيزقب :  االسم الرباعي والل
 

 1978-5-6موصل / محل وتاريخ الوالدة : 
 

 حي المثنى / نينوى لحالي :  عنوان السكن ا
 

  (كورك) -      07701790399 (اسيا) رقم الهاتف : موبايل
 

 البريد االلكتروني : 
 

 الموصل: الجامعة 
 

 التربية الخاصةالقسم :           التربية األساسيةالكلية : 
 

  طرائق تدريس التعليم االبتدائي االختصاص العام :
 طرائق تدريس التربية الخاصةاالختصاص الدقيق : 

 
 10/2/2002لتعيين في الكلية : تاريخ ا

 



 تدريسيةالدرجة الوظيفية : 
 

 عليها :  المرتبة العلمية وتاريخ الحصول
 10/2/2007مدرس مساعد بتاريخ لقب  .1
 2/3/2011     لقب مدرس بتاريخ  .2
 26/11/2017مساعد بتاريخ  أستاذلقب . 3    

 
 +ABفصيلة الدم :        3: األطفالعدد      متزوجةالحالة االجتماعية : 

 
 ))السيرة العلمية ((

 :  األكاديميةالمؤهالت 
 البلد  لجامعةا الكلية سنة التخرج  الشهادة  ت
 العراق الموصل  التربية األساسية  2001 بكالوريوس 1
 العراق الموصل  التربية األساسية  2007 ماجستير  2
3      

 
 :  اإلداريةالخبرة  

 
 البحوث العلمية المنشورة : 

اثر استخدام أسلوب تحليل المهمات في تحصيل تالميذ التربية الخاصة في -1
 مادة العلوم 

م الرسوم التوضيحية في المحصول اللفظي لدى تالميذ التربية  اثر استخدا-2
 الخاصة

لدى  وتعديل قصور االنتباهل يحصتفي ال اثر استخدام خرائط المفاهيم-3
 تالميذ التربية الخاصة 

مدارس التعليم األساسي في إقليم كردستان العراق من وجهة   ةتقويم تجرب -4  
 نظر المعلمين 



مات المتقدمة في التحصيل وتنمية التوافق النفسي لدى  أثر استراتيجية المنظ -5
 تالميذ التربية الخاصة 

اثر استراتيجية التعلم معًا في تنمية مهارتي االستماع والتحدث وتعديل السلوك   -6
 االنسحابي لدى تالميذ التربية الخاصة   

بعض مهارات القراءة الجهرية وتعديل  في تنمية  مذجةأثر استراتيجية الن -7
 لدى تالميذ التربية الخاصة السلوك الفوضوي 

 التربية الخاصة الشخصية الناضجة وعالقتها بالقلق لدى طلبة قسم  -8

التربية  لدى طلبة قسم التسامح االجتماعي وعالقته بالسمات الشخصية  -9
 الخاصة

 
 :   األكاديميةالخبرة    

 اآلنوالى حد  2007مارست التدريس منذ عام 
 
 

 :  واإلداريةية اللجان العلم
 لقد ترأست عدة لجان منها:

 لجنة األرشفة-
 رئيس اللجنة التدقيقية  -
 عضو لجنة امتحانية -
 مسؤول التطبيق بقسم التربية الخاصة-
 مقرر في لجنة الدراسات العليا-
 لجنة التعليم المستمر-
 

 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 
  من كتب الشكر العديد   لدي
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His researcher was recruited in college for the first on the special 

education section and the tenth on the college 
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PUBLISHED SCIENTIFIC RESEARCH: 

 

1-Effect of Using Assignment Analysis Method on The a Achievement 

of Special Education Pupils in Science . 

2- Effect of Using illustration on Verbal achievement for Special 

Education Pupils  

3- Impact of Concept Maps on  Achievement and Treating Lack of 

Attention For Special Education Pupils  

4- Evaluating the Experience of Basic Education School in Iraq 

Kurdistan Region From the point of the view of Teachers 

5- The Effect of Advanced Organizers Strategy on  Achievement and 

Development of Psychological Coordination For The Special 

Education Pupils  

6- The  Effect of Treating Together Strategy in Developing Listening 

Speaking and Adjusting retrieval Behavior For Special Education 

Pupils  

7- The impact of strategic modeling in the development of some of the 

skills of reading aloud and chaotic behavior modification with special 

education students 
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