
جدول الدروس االسبوعي

امل داود سليم االسم
البريد االلكتروني

االحصاء التربوياسم المادة
سنويمقرر الفصل
تعريف الطالبات باهمية االحصاءاهداف المادة

تعريف الطالبات باهمية الوسائل االحصائية  
يضم مفردات اسبوعيةالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
محاضرات من اعداد المحاضر / التوجد

المصادر الخارجية
جامعة بغداد ١٩٨٥,اسماعيل غرابي , مبادىء االحصاء 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
ً٥٠-%١٠-%٤٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الثالثة:المرحلة 

امل داود سلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات :مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

بو
الس

ا
ع

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

االحصاءاھمیة١١/١٠
المتغیرات٢٤/١٠
تصنیف البیانات٣١١/١٠
التوزیع التكراري٤١٨/١٠
تمثیل التوزیع بالرسم٥٢٥/١٠
تمثیل التوزیع بالرسم٦١/١١
س النزعة المركزیة مقایی٧٨/١١
الوسیط٨١٥/١١
المنوالالوسط الحسابي ٩٢٢/١١

العالقة بین المقاییس الثالثة ١٠٢٩/١١
مقاییس التشتت١١٦/١٢
نصف المدى الربیعي ,المدى المطلق١٢١٣/١٢
االنحراف المعیاري١٣٢٠/١٢
االرباعیات١٤٢٧/١
وسطاالنحراف المت١٥٣/١
االمتحان١٦١٠/١

عطلة نصف السنة
الدرجة المعیاریة ١٧٣١/١
معامل االختالف١٨٧/٢
المنحنى االعتدالي١٩١٤/٢
المئینیات٢٠٢١/٢
معناهاالرتباط٢١٢٨/٢
تحطیط االنتشار٢٢٦/٣
معامل ارتباط بیرسن ٢٣١٣/٣
نمعامل ارتباط سبیرما٢٤٢٠/٣
تفسیر معامل االرتباط٢٥٢٧/٣
اختبار الفرضیات٢٦٣/٤
االختبار التائى لعینة واحدة٢٧١٠/٤
مستقلتین متساویة االختبار التائى لعینتین٢٨١٧/٤

بالحجم
مستقلتین غیرمتساویة االختبار التائى لعینتین٢٩٢٤/٤

بالحجم
مربع كاي ٣٠١/٥
ايمربع ك٣١٨/٥
امتحان٣٢١٥/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیةللبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

امل داودسلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:ب العلمي اللق

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Amal dawood saleem
E_mail
Title Educational statistic
Course Coordinator annual

Course Objective Acquainting the student from statistic important

Course Description It had  Terms weekly

Textbook
Making Lecture from Lecturer

References
Statistical basic asmaeel grabby 1985 Baghdad university

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
٤٠% (10%) ---- ٥٠%

General Notes /

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage:threed
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
kindergarten dep

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ١/١٠ Statistic important
2 ٤/١٠ variables
3 ١١/١٠ Presentation of data
4 ١٨/١٠ Frequency distributions
5 ٢٥/١٠ Frequency distributions
6 ١/١١ Frequency distributions
7 ٨/١١ Measures of central
8 ١٥/١١ Median
9 ٢٢/١١ Arithmetic mean

10 ٢٩/١١ Mode
11 ٦/١٢ Measures of dispersion
12 ١٣/١٢ .range
13 ٢٠/١٢ Standard deviation
14 ٢٧/١ Interquartile
15 ٣/١ Mean deviation
16 ١٠/١ quiz

Half-year Break ١٠/١
17 ٣١/١ Standard scores
18 ٧/٢ Coefficient of variation
19 ١٤/٢ Normal distribution
20 ٢١/٢ percentile
21 ٢٨/٢ Correlation
22 ٦/٣ Scatter diqram
23 ١٣/٣ Pearson Correlation
24 ٢٠/٣ Rank-order Correlation
25 ٢٧/٣ Test significant for cc.
26 ٣/٤ Hypothesis testing
27 ١٠/٤ t-test
28 ١٧/٤ t-test
29 ٢٤/٤ t-test
30 ١/٥ K squire
31 ٨/٥ K squire
32 ١٥/٥ quiz

Instructor Signature: Dean Signature:

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

امل داود سليم االسم
البريد االلكتروني

تطبيقات تربويةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
التطبيق التربويتعريف الطالبات باهمية اهداف المادة

لرياض االطفالاسبوعيةزياراتيضم التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
توجدال

المصادر الخارجية
التوجد

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
ً٥٠-%١٠-%٤٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
لرابعة ا:المرحلة 

امل داود سلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات :ل  مكان العم



جدول الدروس 
االسبوعي

بو
الس

ا
ع

المالحظاتالمادة العلمیةلنظریة المادة االتاریخ

زیارة روضة ١١/١٠
زیارة روضة٢٥/١٠
زیارة روضة٣١٢/١٠
زیارة روضة٤١٩/١٠
زیارة روضة٥٢٦/١٠
زیارة روضة٦٢/١١
زیارة روضة٧٩/١١
زیارة روضة٨١٦/١١
زیارة روضة٩٢٣/١١

زیارة روضة١٠٣٠/١١
زیارة روضة١١٧/١٢
زیارة روضة١٢١٤/١٢
زیارة روضة١٣٢١/١٢
زیارة روضة١٤٢٨/١
زیارة روضة١٥٤/١

امتحان نصف السنة 
زیارة روضة١٦١/٢
زیارة روضة١٧٨/٢
زیارة روضة١٨١٥/٢
زیارة روضة١٩٢٢/٢
زیارة روضة٢٠٢٩/٢
٢١٧/٣///
٢٢١٤/٣///
٢٣٢١/٣///
٢٤٢٨/٣///
٢٥٤/٤///
٢٦١١/٤///
مناقشة٢٧١٨/٤
مناقشة٢٨٢٥/٤
مناقشة٢٩٢/٥
مناقشة٣٠٩/٥
مناقشة٣١١٦/٥
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیةللبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
رابعةال:المرحلة 

امل داودسلیم:اسم المحاضر الثالثي 
ساعداستاذ م:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Amal dawood saleem
E_mail
Title Application educational in the kindergarten
Course Coordinator annual

Course Objective Acquainting the student from Application educational in the
kindergarten important

Course Description It had  Terms weekly

Textbook
No textbook

References
No References

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
٤٠% (10%) ---- ٥٠%

General Notes /

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage: fourth
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
kindergarten dep

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ١/١٠ Visit kindergarten
2 ٥/١٠ Visit kindergarten
3 ١٢/١٠ Visit kindergarten
4 ١٩/١٠ Visit kindergarten
5 ٢٦/١٠ Visit kindergarten
6 ٢/١١ Visit kindergarten
7 ٩/١١ Visit kindergarten
8 ١٦/١١ Visit kindergarten
9 ٢٣/١١ Visit kindergarten
10 ٣٠/١١ Visit kindergarten
11 ٧/١٢ Visit kindergarten
12 ١٤/١٢ Visit kindergarten
13 ٢١/١٢ Visit kindergarten
14 ٢٨/١ Visit kindergarten
15 ٤/١ Visit kindergarten
16 2/1 Visit kindergarten

Half-year Break ١٠/١ Visit kindergarten
17 ٨/٢ Visit kindergarten
18 ١٥/٢ Visit kindergarten
19 ٢٢/٢ Visit kindergarten
20 ٢٩/٢ Visit kindergarten
21 ٧/٣ /
22 ١٤/٣ /
23 ٢١/٣ /
24 ٢٨/٣ /
25 ٤/٤ /
26 ١١/٤ /
27 ١٨/٤ /
28 ٢٥/٤ Discussion
29 5/2 Discussion
30 5/9 Discussion
31 16/٥ Discussion
32 23/٥

Instructor Signature: Dean Signature:

University: : Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage: fourth
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

امل داود سليم االسم
البريد االلكتروني

االحصاء التربوياسم المادة
فصل دراسي مقرر الفصل
تعريف الطالبات باهمية االحصاءاهداف المادة

يضم مفردات اسبوعيةالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
ن اعداد المحاضر محاضرات م/ التوجد

المصادر الخارجية
جامعة بغداد ١٩٨٥,اسماعيل غرابي , مبادىء االحصاء 

د الجبار البياتي وزكريا االحصاءالوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس عب
الجامعة المستنصرية ١٩٧٧اثناسيو

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيعالمشرو

تقديرات الفصل
ً٦٠-%١٠-%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
الماجستیر :المرحلة 

امل داود سلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات :عمل  مكان ال



جدول الدروس 
االسبوعي

بو
الس

ا
ع

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

و المتغیرات وتصنیف البیانات االحصاءاھمیة١٤/٣
التوزیع التكراري  /٢١١/٣

تمثیل التوزیع بالرسم
مقاییس النزعة المركزیة ٣١٨/٣
مقاییس التشتت٤٢٥/٣
الدرجة المعیاریة ٥١/٤

معامل االختالف
المنحنى االعتدالي٦٨/٤
معناهاالرتباط٧١٥/٤
و تفسیر معامل االرتباطتحطیط االنتشار٨٢٢/٤
معامل ارتباط بیرسن ٩٢٩/٤

معامل ارتباط سبیرمان
یل باي سیر

امتحان ١٠٦/٥
اختبار الفرضیات١١١٣/٥
االختبار التائى لعینة واحدة١٢٢٠/٥

االختبار التائى لعینتین مستقلتین متساویة 
بالحجم

االختبار التائى لعینتین مستقلتین غیرمتساویة ١٣٢٧/٥
بالحجم

مربع كاي ١٤٣/٦
تحلیل التباین ١٥١٠/٦
امتحان١٦

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیةللبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

امل داودسلیم:اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Amal dawood saleem
E_mail
Title Educational statistic
Course Coordinator Semester

Course Objective Acquainting the student from statistic important

Course Description It had  Terms weekly

Textbook
Making Lecture from Lecturer

References
Statistical basic asmaeel grabby 1985 Baghdad university
Al-beeity & athnaiceeos 1977  statistic in Education &
psychology
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% (10%) ---- 6٠%

General Notes /

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage : master
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
kindergarten dep

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

١ ٤/٣ Statistic important
٢ ١١/٣/ Presentation of data

٣ ١٨/٣ Frequency distributions
٤ ٢٥/٣ Measures of central
٥ ١/٤ Measures of dispersion
٦ ٨/٤ Standard scores

Coefficient of variation
٧ ١٥/٤ Normal distribution
٨ ٢٢/٤ Correlation

Scatter diqram
٩ ٢٩/٤ Pearson Correlation

Rank-order Correlation
Biserial Correlation

١٠ ٦/٥ quiz

١١ ١٣/٥ Test significant for cc.
١٢ ٢٠/٥ Hypothesis testing
١٣ ٢٧/٥ t-test

١٤ ٣/٦ K squire
١٥ ١٠/٦ Analysis of variance
١٦

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage: : master
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

امل داود سليم االسم
البريد االلكتروني

القياس والتقوم اسم المادة
فصلي مقرر الفصل
تعريف الطالبات باهمية القياس والتقويماهداف المادة

تتناول مفردات سيتم ذكرها في قائمة المفردات التفاصيل االساسية للمادة

لمنهجيةالكتب ا
التوجد 

المصادر الخارجية
عمان ١٩٩٩القياس والتقويم التربوي نبيا عبد الهادي -١
عمان ٢٠٠٩القياس والتقويم في التربية وعلم النفس سامي ملحم -٢

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٦٠-%١٠اليوجد%٣٠

معلومات اضافية
يدرس بالكورس االول فقط

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
ماجستیرالدراسات العلیا:المرحلة 

امل داود سلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

معنى التقویم١١/١١
انواع التقویم التربوي٢٦/١١
اھداف التقویم٣١٣/١١
اھمیة التقویم ٤٢٠/١١
سس ومباديءالتقویم ا٥٢٧/١١
تعریف القیاس٦٤/١٢
صفات االختبارالجید٧١١/١٢
الصدق ٨١٨/١٢
انواع الصدق ٩٢٥/١٢

الثبات١٠١/١
طرق حساب الثبات١١٨/١
خطوات بناء المقیاس١٢١٥/١
امتحان للطالبات١٣٢٢/١
االختبار معیاري المرجع١٤٢٩/١
االختبار محكي المرجع١٥٥/٢
نظریات القیاس١٦١٢/٢

امتحان نھائي 
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
الدراسات العلیا:المرحلة 

امل داود سلیم:لمحاضر الثالثي اسم ا
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Amal dawood saleem
E_mail
Title Educational measurement
Course Coordinator Semester

Course Objective Acquainting the student from Educational measurement
important

Course Description It had  Terms weekly

Textbook
Making Lecture from Lecturer

References
1-Educational measurement &evaluation , nabeel  haaddi 1999
umaan .
2-measurement &evaluation Education and psychology, saami
mllhm 2009 umaan
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% (10%) ---- 6٠%

General Notes
/

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage: : master
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d

College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 ١/١١ Evaluation
2 ٦/١١ Type of Evaluation
3 ١٣/١١ Purpose of Evaluation
4 ٢٠/١١ Evaluation important
5 ٢٧/١١ Evaluation
6 ٤/١٢ measurement
7 ١١/١٢ Test specification
8 ١٨/١٢ validity
9 ٢٥/١٢ Type of validity

10 ١/١ reliability
11 ٨/١ Type of reliability
12 ١٥/١ Plan of measurement
13 ٢٢/١ quiz
14 ٢٩/١ Norm reference
15 ٥/٢ Criterion reference
16 ١٢/٢ Measurement theory

Half-year Break
Instructor Signature: Dean Signature:

University Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage: : master
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d

College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



جدول الدروس االسبوعي

امل داود سليم االسم
البريد االلكتروني

تعديل السلوك اسم المادة
فصل دراسي مقرر الفصل
المادة تعريف الطالبات اهداف المادة

يضم مفردات اسبوعيةالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
لمحاضر محاضرات من اعداد ا/ التوجد

المصادر الخارجية
٣بيروت ط ١٩٩٥جمال الخطيب االنساني تعديل السلوك- ١
عمان االردن ٢ط٢٠٠٤تعديل السلوك جمال الخطيب - ٢

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
ً٦٠-%١٠-%٣٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:القســم 
دكتوراهال:المرحلة 

امل داود سلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات :مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

بو
الس

ا
ع

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

السلوك تعریف ١٤/٣
خصائص السلوك االنساني /٢١١/٣

مبادى تعدیل السلوك ٣١٨/٣
بحث في تعدیل السلوك لتصامیم ا٤٢٥/٣
تصامیم البحث في تعدیل السلوك٥١/٤

نظریات تفسیر السلوك٦٨/٤
اجراءات تقویة السلوك٧١٥/٤
اجراءات تقویة السلوك٨٢٢/٤
امتحان٩٢٩/٤

اجراءات اضعاف السلوك١٠٦/٥
اجراءات اضعاف السلوك١١١٣/٥
اجراءات تعلیم سلوك١٢٢٠/٥

اجراءات تعلیم سلوك١٣٢٧/٥
مكتسب تعمیم السلوك ال١٤٣/٦
تعدیل السلوك المعرفي ١٥١٠/٦
١٦

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیةللبنات:الكلیة 

ریاض االطفال:اسم القســم 
دراسات علیا دكتوراه :المرحلة 

امل داودسلیم:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ریاض االطفال/التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Amal dawood saleem
E_mail
Title Behavior modification
Course Coordinator Semester

Course Objective Acquainting the student from Behavior modification important

Course Description It had  Terms weekly

Textbook
Making Lecture from Lecturer

References
1-Behavior modification kamal al kteeb 1995 baerot
2-  Behavior modification kamal al kteeb 2004  amaan -
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30% (10%) ---- 6٠%

General Notes /

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage : master
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
kindergarten dep

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

١ ٤/٣ Behavior modification
٢ ١١/٣/ Behavior specification

٣ ١٨/٣ Behavior modification
principle

٤ ٢٥/٣ Research design
٥ ١/٤ Research design
٦ ٨/٤ Behavior theory

٧ ١٥/٤ Behavior Reinforcement
٨ ٢٢/٤ Behavior Reinforcement

٩ ٢٩/٤ Behavior Extinction

١٠ ٦/٥ Behavior Extinction

١١ ١٣/٥ quiz
١٢ ٢٠/٥ Behavior learning
١٣ ٢٧/٥ Behavior learning

١٤ ٣/٦ Behavior Generalization
١٥ ١٠/٦ Cognitive Behavior

modification
١٦ quiz

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College:women education
Department:kindergarten dep
Stage: : master
Lecturer name: Amal dawood
saleem
Academic Status:A.professor
Qualification:ph.d
Place of work: women
education kindergarten dep
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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