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 اسم المدرس القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

 األحد 20/05/2018
 التربية الخاصة 11:00-09:00

K209 د.عبد الكريم المدهون 

 د.عبد الكريم المدهون K210 علم النفس التربوي 09:00-11:00 األحد 20/05/2018

 تطبيقيأساليب البحث التربوي واالحصاء ال 12:00-14:00 األثنين 21/05/2018
K210 (101) د.محمود عساف 

K209 ( 102د.غادة أبو القمبز) 

 أ.محمد النفار K208 التربية الرياضية 12:00-14:00 األثنين 21/05/2018

 د.ابتهال أبو رمضان K207 قضايا معاصرة في تعليم اللغة االنجليزية 12:00-14:00 األثنين 21/05/2018

 د.عبد الكريم المدهون K210 سيكولوجية اللعب 09:00-11:00 الثالثاء 22/05/2018

 أ.أحمد أبو دية K210 إتجاهات معاصرة في اساليب التعليم العامة 12:00-14:00 الثالثاء 22/05/2018

 د.رائد الداية K209 أدب األطفال 12:00-14:00 األربعاء 23/05/2018

 تصميم التدريس 12:00-14:00 األربعاء 23/05/2018

K208 ( 101د.صباح نصار) 

K210 ( 102د.غادة أبو القمبز) 

 12:00-14:00 الخميس 24/05/2018
 

 د.محمد صيام K210 إدارة الفصل وتنظيمه

 د.ابتهال أبو رمضان K210 2استماع و تحدث  09:00-11:00 السبت 26/05/2018

 باح نصارد.ص K210 أساليب تدريس العلوم العامة 12:00-14:00 السبت 26/05/2018

 أ.نهاد حناوي K209 التربية الفنية 12:00-14:00 السبت 26/05/2018

 أ.يوسف الداعور K210 آداب وأخالقيات مهنة التعليم 09:00-10:00 األحد 27/05/2018

 د.رائد الداية K209 1اللغة العربية  09:00-11:00 األحد 27/05/2018

 د.جميل األسمر K208 2نجليزية قواعد لغة إ 09:00-11:00 األحد 27/05/2018

 د.رائد الداية K210 1قرآن كريم  09:00-11:00 األثنين 28/05/2018

 أ.فاتن الحالق K210 اللغة االنجليزية 1 12:00-14:00 األثنين 28/05/2018

 د.جميل األسمر K209 دراما 12:00-14:00 األثنين 28/05/2018
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 د.جميل األسمر K208 مقدمة في األدب االنجليزي 12:00-14:00 األثنين 28/05/2018

 د.أكرم منصور K207 مهارات الخط العربي 12:00-14:00 األثنين 28/05/2018

 فرع الجنوب + الشمال  أساليب تدريس لغة انجليزية 09:00-11:00 الثالثاء 29/05/2018

 ف الداعورأ.يوس K210 1التربية االسالمية  09:00-11:00 الثالثاء 29/05/2018

 أ.سحر الشوبكي K210 1كتابة  12:00-14:00 الثالثاء 29/05/2018

 أ.نضال الديب K210 1الرياضيات  09:00-11:00 األربعاء 30/05/2018

 د.ابتهال أبو رمضان K209 مقدمة في علم اللغويات 09:00-11:00 األربعاء 30/05/2018

 الخميس 31/05/2018
 1زية كلغة أجنبية تدريس اإلنجلي 11:00-09:00

K210  أ.سحر الشوبكي 

 أ.عبد الكريم حمدونة K209 1مهارات قراءة  09:00-11:00 الخميس 31/05/2018

 د.سحر حرب K210 أساليب تدريس التربية الوطنية 12:00-14:00 الخميس 31/05/2018

 

 المركزيةلجنة االمتحانات  


