
كمية التربيةجامعة دمشق

مواد الفصل التانينظام حديثمواد الفصل التانينظام حديثمواد الفصل التانينظام حديثمواد الفصل التاني+نظام قديم نظام حديثمواد الفصل التاني+نظام قديم نظام حديثمواد الفصل التانينظام حديث

1المغة العربية 1المغة العربية 2المغة العربية ف 1المغة العربية 1المغة العربية 1المغة العربية 11-20199الثاني   كانون10الخميس

التربية الصحية4-20192الثاني   كانون10الخميس

11-20199الثاني   كانون13االحد
االحصاء في التربية 

وعمم النفس
االحصاء في التربية 

وعمم النفس
ثقافة فمسفية

االحصاء في التربية 
وعمم النفس

االحصاء في التربية وعمم 
النفس

االحصاء في 
التربية وعمم 

النفس
االحصاء في التربية وعمم 4-20192الثاني   كانون13االحد

النفس 1ف  (1)المغة االجنبية 1ف  (1)المغة االجنبية 1ف  (1)المغة االجنبية 11-20199الثاني   كانون15الثالثاء
 (1)المغة االجنبية 4-20192الثاني   كانون15الثالثاء

1ف 
ف  (1)المغة االجنبية 

1
المغة االجنبية 

1ف  (1) عمم النفس العام تشريعات الطفولة ومنظماتها1عمم النفس العام (1)عمم نفس عام تاريخ التربية1عمم النفس العام 11-20199الثاني   كانون17الخميس
1

4-20192الثاني   كانون17الخميس
المكتبات المدرسية 

والتوثيقية

11-20199الثاني   كانون20االحد
عمم نفس النمو 

طفولة ومراهقة1
عمم نفس النموعمم نفس النمو

عمم نفس النمو 
طفولة ومراهقة1

عمم نفس النموالتربية الوجدانية

عمم نفس النمو4-20192الثاني   كانون20االحد

التربية الخاصة 2فروق فردية ف عمم االخالق1التربية العامة التربية العامةالمدخل الى الفمسفة11-20199الثاني   كانون24الخميس
2بالطفل ف 

عمم النفس 1مدخل الى رياض االطفال 
التربوي

ادارة مؤسسات 

2ف 

التربية العامة4-20192الثاني   كانون24الخميس

التربية العامة 11-20199الثاني   كانون27االحد
وفمسفة التربية

المغة االجنبية 
2ف 

المغة االجنبية ف التربية في الوطن العربي
2

المغة االجنبية 2المغة االجنبية ف 
2ف 

مدخل الى التربية 
الخاصة

المغة االجنبية 
2ف 

عمم وظائف االعضاء4-20192الثاني   كانون27االحد

النائب االداريرئيس الهيئة اإلدارية
محمد تركو.دكمما الحوار

 عميد كمية التربية
األستاذة الدكتورة أمل األحمد فراس الشقممي

التوقيت التاريخ

مسؤول البرامج

الســـــــــــــــــــــــــنة األوىل
(نهائي)2019 -2018برنامج امتحان الفصل األول لمعام الدراسي 

رياض أطفالمعمم صفإرشاد نفسي تربية خاصةتربية عمم نفساليوم



مواد الفصل التانينظام حديثمواد الفصل التانينظام حديثمواد الفصل التانينظام حديثالفصل التاني+نظام قديمنظام حديثالفصل التاني+نظام قديمنظام حديثمواد الفصل التانينظام حديث

التخطيط التربوي11-20199الثاني   كانون9االربعاء
تاريخ - تربية مقارنة

التربية وعمم النفس
عمم نفس ذوي الحاجات 

الخاصة
التربية البيئية والسكانية

المعوقين حركيا 
1وصحيا 

عمم االجتماع التربوي2لغة اجنبية ف عمم النفس الفيزيولوجي11-20199الثاني   كانون14االثنين
2 لغة اجنبية ف 

طرائق التدريس التربية 2لغة اجنبية ف المعب عند االطفال2لغة اجنبية ف ارشاد نفسيعمم النفس الفيزيولوجي
1الخاصة 

2لغة اجنبية ف 

عمم االجتماع التربوي4-20192الثاني   كانون14االثنين

عمم النفس االجتماعي2احصاء ف التربية المدنية2احصاء ف عمم نفس الفروق الفردية11-20199الثاني   كانون16االربعاء
2احصاء ف 

المناهج التربوية في 2مدخل الى رياض االطفال 2مفاهيم هندسية ف 
التربية الخاصة

اضطرابات السموك 
2ف 

طرائق التدريس العامة4-20192الثاني   كانون16االربعاء

- عمم النفس التربوي3المغة االجنبية 11-20199الثاني   كانون21االثنين
2تكنموجيا التعميم ف 

المعوقين عقميا 3المغة االجنبية 3المغة االجنبية مشكالت االطفال والمراهقين
وتربيتهم

طرائق تدريس 
2التربية ف 

التربية البيئية والسكانية3المغة االجنبية 11-20199الثاني   كانون23االربعاء
التربية في الوطن العربي

3المغة االجنبية التربية البيئية والسكانية2العربي ف 2 ف 4لغة اجنبية 3المغة االجنبية 

2التربية الدينية ف 1رياضيات اعداد 1.30-201911.30الثاني   كانون23االربعاء

مدرارس عمم عمم نفس الحيوان11-20199الثاني   كانون28االثنين
2النفس ف 

صعوبات التعمم المشكالت السموكية لالطفالالتعمم ونظرياتهالصحة النفسية والمدرسية
النمائية واالكاديمية

األنشطة المدرسية4-20192الثاني   كانون28االثنين

القياس والتقويم في 11-20199الثاني   كانون29الثالثاء
التربية وعمم النفس

تطور الفكر التربوي ف رياض االرشاد المدرسي والمهني
االطفال

2تقنيات التعميم ف 2المغة العربية 

2تقنيات التعميم ف التربية الفنية1.30-201911.30الثاني   كانون29الثالثاء

 عميد كمية التربيةالنائب االداريرئيس الهيئة اإلدارية
محمد تركو. دكمما الحوار

مسؤول البرامج

األستاذة الدكتورة أمل األحمدفراس الشقممي

التوقيتالتاريخ

الســـــــــــــــــــــــــنة الثانية
تربية خاصةرياض أطفالمعمم صفإرشاد نفسيتربيةعمم نفس اليوم



مواد الفص التاني+نظام قديمنظام حديثنظام حديثمواد الفصل التاني+نظام قديمنظام حديثمواد الفص التاني+نظام قديمنظام حديثمواد الفص التاني+نظام قديمنظام حديثمواد الفص التاني+نظام قديمنظام حديث

1عمم النفس التجريبي 1.30-201911.30الثاني   كانون10الخميس
استراتيجيات حماية الطفل من 

العنف
2طرائق  خاصة ف المناهج التربوية للمرحلة االوليةاالرشاد المهني1طرائق تدريس 

1عمم الشذوذ النفسي 2 مناهج تربوية ف 1المناهج التربوية 1عمم النفس التربوي1.30-201911.30الثاني   كانون13االحد
طرائق التدريس الخاصة بالتعميم 

1االساسي 
عمم النفس المغوي

التربية المبكرة لذوي 
الحاجات الخاصة

االنشطة الموسيقيةالمشكالت السموكية لالطفال1نظريات االرشاد النفسي1دراسات اجنبية الحاسوب التربوي وتطبيقاته1علم النفس االجتماعي 1.30-201911.30الثاني   كانون15الثالثاء
المعوقين سمعيا 

وتربيتهم

تعميم الكبار والتربية المستدامةعمم النفس القضائي1.30-201911.30الثاني   كانون17الخميس
تصميم - 1تقنيات التعميم 

2التعميم ف 
استراتيجيات حماية الطفل من العنف2استراتيجيات ف التربية المهنيةعمم النفس الجنائي

استراتيجيات حماية 
الطفل من العنف

1.30-201911.30الثاني   كانون20االحد
2اصول التدريس ف 

االساليب التربوية في رياض االطفال2دمج ف رياضيات عمميات حسابية2ف (1)القياس النفسي نظريات الشخصية
تشخيص صعوبات 

التعمم وعالجها

2لغة عربية ف التقوبم والقياس في التربيةاصول التدريس1.30-201911.30الثاني   كانون21االثنين
ارشاد المعوقين واسرهم 

2ف 

3المغة العربية 2عمم نفس اجتماعي ف مدخل التاريخ والجغرافياعمم النفس التنظيمي والصناعي1 اصول التدريس تقنيات االتصال واالعالم التربويةمناهج البحث في عمم النفس1.30-201911.30الثاني   كانون24الخميس
المعوقين بصريا 

وتربيتهم

1تصميم وانتاج الوسائل التعميمية عمم النفس عبر الحضاري1.30-201911.30الثاني   كانون27االحد

تصميم - 1تقنيات التعميم 
تصميم - 2التعميم ف 

وانتاج الوسائل التعميمية 
2 ف 2

المناهج في رياض االطفالصعوبات التعمم2عمم نفس عبر الحضاري ف 

رئيس الهيئة اإلدارية

كمما الحوار

عميد كمية التربيةالنائب االداريمسؤول البرامج
األستاذة الدكتورة أمل األحمدمحمد تركو. دفراس الشقممي

التربية الخاصةرياض األطفالمعمم صفإرشاد نفسيتربيةعمم نفس
التوقيتالتاريخاليوم

   الســـــــــــــــــــــــــنة الثالثة



تخطيطمناهج

2ارشاد نفسي وتربوي ف 2قياس نفسي 2االشراف التربوي ف2االشراف التربوي ف 11-20199الثاني   كانون9االربعاء

2القياس النفسي 1.30-201911.30الثاني   كانون9االربعاء
االدارة التربوية 

ونظرياتها
تحميل محتوى المناهج

السياسات التربوية 
2واستراتيجياتها ف

صعوبات التعمم ف 
2

4المغة العربية 
مناهج البحث في التربية وعمم 

النفس
ارشاد المتفوقين واسرهم2المغة العربية ف 

عمم النفس 11-20199الثاني   كانون14االثنين
1المعرفي 

تقنيات التعمم الذاتي 
والتعمم عن بعد

 طرائق التدريس في 
3التربية 

2ارشاد مدرسي ف 

عممية االرشاد 2تقويم المناهج ف 2عمم نفس البيئي ف 1.30-201911.30الثاني   كانون14االثنين
النفسي

2عالج اضطراب النطق ف العالج الوظيفيتنمية المفاهيم العممية والرياضية2رياضيات قياس ف فلسفة التربية

اتجاهات الحديثة عمم الشذوذ النفسي11-20199الثاني   كانون16االربعاء
في تقنيات التعميم

2القياس ةالتقويم ف تقنيات االتصال

ادارة مراكز المصادر 2االرشاد النفسي ف 1.30-201911.30الثاني   كانون16االربعاء
2ف 

ارشاد االطفال ف 
2

مناهج البحث في 
التربية وعمم النفس

اضطرابات النطق والكالم2تنمية مهارات التفكير ف الطفل واالعالم

تصميم التعليم2تصميم التعميم عمم النفس المهني1.30-201911.30الثاني   كانون21االثنين
ارشاد المعوقين 

واسرهم
2ادارة صفية ف 

2عالج نفسي حركي ف 2االرشاد التربوي ف عمم النفس االجتماعياالعالم التربوي2االرشاد المدرسي ااعداد المعمم وتربيتهااعداد المعمم وتربيتهاعداد المعمم وتربيتهاالرشاد المدرسي والمهني11-20199الثاني   كانون22الثالثاء

ارشاد المتفوقين 2دمج التكنموجيا ف 2طرائق ف 1.30-201911.30الثاني   كانون22الثالثاء
2ف 

التربية االجتماعية

11-20199الثاني   كانون28االثنين
عمم نفس 
الشخصية

2دراسات بالمغة االجنبية ف 
تصميم المناهج 

وبناؤها
دراسات بالمغة 

2االجنبية 
 دراسات بالمغة 

2االجنبية 
2التربية الموسيقية ف 

نظريات االرشاد 2سياسات تربوية ف 1.30-201911.30الثاني   كانون28االثنين
2النفسي 

المفاهيم الفيزيائية 
والكيميائية

تصميم البرامج والطرائق في 2التوجيه التربوي ف عمم نفس الفروق الفردية
1التربية الخاصة 

2تعديل السموك ف 

النائب االداريمسؤول البرامج عميد كمية التربيةرئيس الهيئة اإلدارية
المقررات المظممة مقررات الفصل الثاني                                                    - 4 يمنع دخول اإلمتحان كل طالب ال يحمل بطاقته الجامعية والهوية الشخصية                        3 يمنع إدخال الموبايل إلى قاعة اإلمتحان  وكل ما يتعمق بالمقرر                  2 يعطى الطالب درجة الصفر في حال  تغيير قاعته                    1: مالحظات هامة 

مواد الفصل التانينظام حديثمواد الفصل التانينظام حديثموادالفصل التاني+نظام قديمنظام حديث نظام حديثموادالفصل التاني+نظام قديمنظام حديث
موادالفصل التاني+نظام قديم

نظام حديث
نظام 

موادالفصل +قديم
التاني

التوقيتالتاريخاليوم

الســـــــــــــــــــــــــنة الرابعة
تربية خاصةرياض أطفالمعمم صفإرشاد نفسيتربيةعمم نفس







تخطيطمناهج
2 ف3دراسات بالمغة االجنبية 2 ف3دراسات بالمغة االجنبية 2 ف3دراسات بالمغة االجنبية 11-20199الثاني   كانون9األربعاء

2برامج االرشاد النفسي 2عمم النفس التنظيمي والصناعي ف11-20199الثاني   كانون10الخميس

2ارشاد الكبار وذويهم ف2عمم النفس المعب ف11-20199الثاني   كانون13االحد

عمم النفس الصيدالنيالقاي والتقويم في التربية وعمم النفسالقاي والتقويم في التربية وعمم النفسعمم النفس الصيدالني1.30-201911.30الثاني   كانون16األربعاء

2االرشاد االسري ف2تخطيط الموارد التربوية وادارتها ف2ادارة مراكز مصادر التعمم وخدممتها ف2عمم النفس العسكري ف11-20199الثاني   كانون20االحد

عمم النفس الطبيالصحة النفسيةالصحة النفسيةعمم نفس االتصال11-20199الثاني   كانون22الثالثاء

2عمم النفس الصحة ف2تقويم المناهج وتطويرها ف2عمم النفس االعالمي ف11-20199الثاني   كانون24الخميس

1برامج االرشاد النفسي مناهج البحث في التربية وعمم النفسمناهج البحث في التربية وعمم النفسعمم النفس المغوي11-20199الثاني   كانون27االحد

العالج النفسيتعميم الكبار والتربية المستدامةتصمميم المناهج وبناؤهاالعالج النفسي11-20199الثاني   كانون29الثالثاء

 عميد كمية التربيةرئيس الهيئة اإلداريةمسؤول البرامج

األستاذة الدكتورة أمل األحمدكمما الحوارفراس الشقممي

النائب االداري

محمد تركو. د

التوقيتالتاريخاليوم
الســــــــــــــــــنة اخلامسة

إرشاد نفسينظام قديمعمم نفس

المقررات المظممة مقررات الفصل الثاني                                                    - 4 يمنع دخول اإلمتحان كل طالب ال يحمل بطاقته الجامعية والهوية الشخصية                     3 يمنع إدخال الموبايل إلى قاعة اإلمتحان  وكل ما يتعمق بالمقرر                  2 يعطى الطالب درجة الصفر في حال  تغيير قاعته                    1: مالحظات هامة 


