ت

الكلية

التخصص

1

التربية
االساسية

طرائق تدريس العلوم العامة

2

التربية
االساسية

طرائق تدريس اللغة العربية

الكلية

التخصص

المادة باللغة العربية

نوع
الدراسة
الماجستير حيوان
خلية
مناعة
وراثة
فيزياء عامة
الحركة الموجية والصوت
نشاط اشعاعي
كهرومغتاطيسية
كيمياء عامة
العضوية
عضوية
تحليل آلي
القياس والتقويم
االحصاء التربوي
مناهج البحث التربوي
طرائق تدريس عامة
تقنيات تربوية
الماجستير نحو

Measurement and
Evaluation
Educational statistic
Methods and
Educational
General Methods of
Teaching
Educational
Techniuques
Grammer

ادب جاهلي
ادب اسالمي
ادب عباسي
ادب حديث
بالغة
نقد قديم
نقد حديث
طرائق تدريس عامة
مناهج بحث

Methods of Research

قياس وتقويم
االحصاء التربوي
تقنيات تربوية

ت

Zoology
Cytology
Immunology
Genelics
General physics
Wave Motion +
Sound
Radioactivity
Electromagnetice
chemistry
Inorganic
orgamic
Automatic

Islam Literatune
Abbasi Literatune
Modern Literatune
Rhetorica
Ancient criticism
Modern criticism
General Methodology

مناهج وتحليل كتب تربوية

نوع الدراسة

المادة باللغة االنكليزية

المادة باللغة العربية

Literatune before Islam

Curriculum
Methodolgy and book
Analysis
Measurement and
Evaluation
Educational statistic
Educational
Techniuques

المادة باللغة االنكليزية

Urban Geography
Industrial Geography
Iraq Geography
Population Geography

جغرافية المدن
الجغرافية الصناعية
جغرافية العراق
جغرافية السكان

Geomorphology

الجيومورفولوجي

Human Geography

الجغرافية البشرية

Soil Geography

جغرافية التربة

Physical Geography

الجغرافية الطبيعية

Political Geography

الجغرافية السياسية

Abbasian Nation
History
Contemporary World

تاريخ الدولة العباسية
تاريخ العالم المعاصر

Islamic Statelets

دويالت اسالمية

The Message Era

عصر الرسالة

The Arab homeland
Contemporary History
Principles of education
General teaching
General

Psychology

Curriculum and text
books Analysis
General Methods of
Teaching
Measurement and
Evaluation
Speccialized Methods
of teaching
Educational
Techniuques
Measurement and
Evaluation
Psychological
Counselin
Educational Psychology
Developmental
Geography

تاريخ الوطن العربي المعاصر
مبادئ التربية
التعليم العام
علم النفس العام
مناهج وتحليل الكتب
طرائق تدريس عامة
القياس والتقويم
طرائق تدريس متخصصة
تقنيات تربوية
قياس وتقويم
االرشاد التربوي
علم النفس التربوي
علم نفس النمو

الماجستير

طرائق تدريس االجتماعيات

التربية

االساسية

3

English Language
teaching methods
Research methods
testing
Linguisties

الماجستير طرائق تدريس اللغة

التربية االساسية

4

التربية الخاصة

التربية االساسية

5

طرائق تدريس عامة

التربية االساسية

6

االنكليزية

مناهج بحث
اختبارات
لغة

Educational Statistics

احصاء تربوي

Educational Techniques

تقنيات تربوية
نحو
فلسفة التربية

Grammer
Philosophy of
Education
Curriculum Design
Morphology
Evaluation and
Assessment
Psychology
Measurement and
Evaluation
Educational statistic
research
Methods and
Educational
Mental Giftied
Psychology of spilaist
Cheldrns
Methods of teching
specil eductation
Pmotional and
behavior disorders
Psychology mental
Retardition
General Teaching
Methods
New Trens of General
Teaching Methods
Methods and
Educational
Measurement and
Evaluation
Testing and
Measerment
Educational Techniques
Curriculum Design
and Development
Educational Statistics
Learning Classroom
Psychology

طرائق تدريس اللغة االنكليزية

بناء منهج
مورفولوجي
قياس وتقويم
علم النفس العام
الماجستير القياس والتقويم
االحصاء التربوي
مناهج البحث التربوي
التفوق العقلي
علم نفس الخواص
طرائق تدريس التربية
الخاصة
االضطرابات االنفعالية
والسلوكية
سيكولوجية التخلف العقلي
طرائق تدريس عامة
اتجاهات حديثة في طرائق
التدريس العامة
منهج البحث التربوي
قياس وتقويم
اختبارات ومقاييس
تقنيات تربوية
بناء المنهج وتطويره
احصاء تربوي
سيكولوجية التعلم الصفي

الدكتوراه

Philosophy of
Education

فلسفة التربية

