
  

  

 جامعة واسط / كلية التربية األساسية 

 المواد الدراسية / قسم العلوم / فرع االحياء 

 اسم المادة باالنكليزي  اسم المادة   
عدد 

 اسم المادة باالنكليزي اسم المادة    الوحدات 
عدد 

 الوحدات 

الفصل  
 االول 

 zoology 3 علم الحيوان

القصل 
 الخامس 

 plant physiology  3 فسلجة نبات 

 algae and fungi  2 طحالب وفطريات  general chemistry  3 كيمياء عامة 

 biochemistry  2 كيمياء حياتية  agriculture  3 زراعة 

 taxonomy  2 علم التقسييم  mathmatics  2 رياضيات

 plant production  2 انتاج نباتي  islamic  2 اسالمية 

 parasitology  3 علم الطفيليات  arabic language  2 لغة عربية
 educational techniques  2 تقنيات تربوية  human rights  2 حقوق انسان 

 منهج بحث تربوي  basic education  2 تعليم اساس 
educational research 
method  3 

       general psychology   3 علم النفس العام 
       computer  1 حاسوب 

                

الفصل 
 الثاني 

 Botany  3 علم النبات العام 

الفصل 
 السادس 

 animal physiology  3 فسلجة حيوان 

 immuniology  3 علم المناعة  general physics  3 فيزياء عامة 

 entomology  3 علم الحشرات human biology  1 بايولوجيا انسان

 animal production  2 انتاج حيواني  geology  2 جيولوجي

 قياس وتقويم islamic  2 اسالمية 
measurment and 
evaluation  2 

 general teaching methods  2 طرائق تدريس عامة english  2 اللغة االنكليزية 

 arabic language  2 اللغة العربية  growth psychology  3 علم نفس النمو 

 practicum  2 مشاهدة computer  1 حاسوب 

       fundamentals of education  3 اصول تربية 
                

الفصل 
 الثالث 

 cytology  3 علم الخلية 

الفصل 
 السابع 

 serology and vaccines  2 مصول ولقاحات 

 food industry  2 صناعات غذائية  microbiology  3 احياء مجهرية 

 بيئة وتلوث 
enviroment and 
pollution  3  علم الوراثة genetics  3 

 methods of science education  2 طرائق تدريس العلوم  virology  2 علم الفايروسات 

 arabic language  2 لغه عربية  terminology  2 علم المصطلحات 

 curricumlum and textbook  2 مناهج وكتب مدرسية  arabic language  2 لغة عربية 

 computer  1 حاسوب 
ادارة واشراف 

 تربوي
educational management 
and supervision  2 

       educational psychology  3 علم النفس التربوي 

       psychological health  2 صحة نفسية 
                

الفصل 
 الرابع 

 histolog  3 علم االنسجة 

الفصل 
 الثامن 

 graduation research  3 بحث التخرج 

 practicum  12 التطبيق  invertebrates  3 الفقريات 

       organic chemistry  3 كيمياء عضوية 

       embryology  2 اجنة 

تربية بيئية 
 وصحية 

enviromental and 
healthy education  2       

       english  2 اللغة االنكليزية 

       democracy  2 ديمقراطية 

       computer  1 حاسوب 

       educational guidance  2 ارشاد تربوي 

       educational statistics   3 احصاء تربوي 
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