
 جدول االمتحانات النصفية الفترة الثاني – الفصل الدراسي الثاني 7102/7102 ) كلية التربية(
 

 القاعات وقت االمتحان تاريخ االمتحان المدرسون الشعب اسم المساق

 09:00-10:00 15-04-2017 ياسمين عليان.أ 101 علم النفس التربوي

K210 

K209 

K208 

 K210 12:00-13:00 15-04-2017 عبد الكريم المدهون.د 101 التربية الخاصة

 K209 13:00-14:00 15-04-2017 جميل االسمر.د 101 التذوق األدبي

إتجاهات معاصرة في اساليب التعليم 

 09:00-10:00 16-04-2017 أحمد أبو دية.أ 101 العامة

K210 

K209 

أساليب البحث التربوي واالحصاء 

 10:30-11:30 16-04-2017 محمود عساف.د 101 التطبيقي

K210 

 K210 12:00-13:00 16-04-2017 سحر حرب. د 101 المنهاج التربوي

 K210 09:00-10:00 17-04-2017 رائد الداية.د 101 (1)اللغة العربية 

 09:00-10:00 17-04-2017 عبد الكريم حمدونة.أ 101 2قواعد لغة إنجليزية 

K209 

K208 

 K210 10:30-11:30 17-04-2017 صباح نصار. د 101 تصميم التدريس

 K210 12:00-13:00 17-04-2017 صباح نصار. د 101 إدارة الفصل وتنظيمه

 K209 13:00-14:00 17-04-2017 زلفى بدرالدين.أ 101 مناهج اللغة اإلنجليزية

 K210 09:00-10:00 18-04-2017 محمود عساف.د 101 آداب وأخالقيات مهنة التعليم

 K210 10:30-11:30 18-04-2017 صباح نصار. د 101 أساليب تدريس العلوم العامة

 K209 10:30-11:30 18-04-2017 فاتن الحالق.أ 101 2استماع و تحدث 

 K210 12:00-13:00 18-04-2017 رائد الداية.د 101 (1)قرآن كريم 

 K209 13:00-14:00 18-04-2017 أحمد أبو دية.أ 101 التربية التكنولوجية

 K210 09:00-10:00 19-04-2017 يوسف الداعور.أ 101 (1)التربية االسالمية 

 09:00-10:00 19-04-2017 ,باسمة  ابو سليم.أ 101 1كتابة 

K209 

K208 

 K210 10:30-11:30 19-04-2017 عبد الكريم حمدونة.أ 101 (1)اللغة االنجليزية 



 جدول االمتحانات النصفية الفترة الثاني – الفصل الدراسي الثاني 7102/7102 ) كلية التربية(

 K210 10:30-11:30 19-04-2017 صالح الوحيدي.أ 101,701 مقدمة في األدب االنجليزي

 K210 12:00-13:00 19-04-2017 زلفى بدرالدين.أ 101 2إنجليزية  أساليب تدريس لغة

 K210 12:00-13:00 19-04-2017 عبد الكريم حمدونة.أ 101 أساليب تدريس لغة انجليزية

2012-00-11 عبد الكريم المدهون.د 101 سيكلوجية اللعب  13:00-12:00 K210 

 K210 09:00-10:00 20-04-2017 سندس شبات.أ 101 أساليب تدريس التربية الوطنية

 09:00-10:00 20-04-2017 باسمة  ابو سليم.أ 101 1مهارات قراءة 

K209 

K208 

 K210 10:30-11:30 20-04-2017 مزيد منية.د 101 (1)الرياضيات 

 K210 10:30-11:30 20-04-2017 أسعد ابوشرخ.د 101 مقدمة في علم اللغويات

 K210 12:00-13:00 20-04-2017 محمد شعت.د 101 1أجنبية تدريس اإلنجليزية كلغة 

 K210 12:00-13:00 20-04-2017 منية مزيد.د 101 (2)رياضيات 

2012-00-20 جميل األسمر.د 101 قصة قصيرة  10:00-10:00  K210 

2012-00-20 عبد الكريم المدهون.د 101 تعديل السلوك  10:00-10:00  K210 

 

.يبقى الموعد كما هو معلن بالجدول وال يوجد أي تغيير عليه( 0)المتحان قرآن كريم بالنسبة : مالحظة   

 

 عمادة كلية التربية


