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المدرس
عدد الطالب

2021/09/11

السبت

10:00-08:30

مدخل الي علم النفس

4

أ.اسالم الساعاتي

2021/09/11

السبت

11:30-10:00

أساليب تدريس تربية اسالمية

2

د.أكرم منصور

2021/09/11

السبت

01:00-11:30

قران كريم ()2

28

أ.عمر شراب

2021/09/11

السبت

02:30-01:00

التربية االسالمية 1

1

أ.يوسف الداعور

2021/09/11

السبت

04:00-02:30

تصميم التدريس

1

د.صباح نصار

2021/09/11

السبت

05:30-04:00

أساليب البحث التربوي واالحصاء التطبيقي

25

أ.منال الرياشي

2021/09/11

السبت

07:00-05:30

قضايا معاصرة في تعليم اللغة االنجليزية

10

أ.االء دغمش

2021/09/12

االحد

10:00-08:30

التربية الوطنية

4

أ.سندس شبات

2021/09/12

االحد

11:30-10:00

العلوم العامة ( )1واساليب تدريسها /العلوم العامة 1

2

د.صباح نصار

2021/09/12

االحد

01:00-11:30

الرياضيات  1واساليب تدريسها

1

أ.بنان كالب

2021/09/12

االحد

02:30-01:00

تدريس اللغة االنجليزية كلغة اجنبية 2

22

أ.سارة صباح

2021/09/12

االحد

04:00-02:30

علم النفس التربوي

4

أ.اسالم الساعاتي

2021/09/12

االحد

05:30-04:00

اللغة االنجليزية ,1اللغة االنجليزية  1واساليب تدريسها,أساليب تدريس لغة انجليزية

15

أ.االء دغمش

2021/09/12

االحد

07:00-05:30

المنهاج التربوي

4

د.أكرم منصور

2021/09/13

االثنين

10:00-08:30

علم النفس التطوري

8

أ.اسالم الساعاتي

2021/09/13

االثنين

11:30-10:00

االدارة والتخطيط التربوي

2

د.صباح نصار

2021/09/13

االثنين

01:00-11:30

التربية التكنولوجية

7

أ.أحمد ابو دية

2021/09/13

االثنين

02:30-01:00

اللغة االنجليزية 2

15

أ.االء دغمش
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أ.سندس شبات
4

2021/09/14

الثالثاء

10:00-08:30

التربية االسالمية 2

8

د.خالد خطاب

2021/09/14

الثالثاء

11:30-10:00

العلوم العامة 2

1

د.صباح نصار

2021/09/14

الثالثاء

01:00-11:30

سيكولوجية اللعب

7

أ.اسالم الساعاتي

2021/09/14

الثالثاء

02:30-01:00

التربية والتعليم في فلسطين

2

د.أكرم منصور

2021/09/14

الثالثاء

04:00-02:30

استماع وتحدث 2

4

أ.سارة صباح

2021/09/14

الثالثاء

05:30-04:00

قران كريم 1

6

أ.عمر شراب

2021/09/15

االربعاء

10:00-08:30

استماع وتحدث 1

1

أ.سارة صباح

2021/09/15

االربعاء

11:30-10:00

أساليب تدريس تربية وطنية

9

أ.سندس شبات

2021/09/15

االربعاء

01:00-11:30

تقنيات التعليم

2

أ.أحمد أبو دية

2021/09/15

االربعاء

02:30-01:00

تربية خاصة

9

أ.اسالم الساعاتي

2021/09/15

االربعاء

04:00-02:30

ادارة الفصل وتنظيمه

2

د.صباح نصار

2021/09/15

االربعاء

05:30-04:00

مهارات الخط العربي

1

د.أكرم منصور

2021/09/16

الخميس

10:00-08:30

كتابة 2

3

أ.سمر ابو يوسف

2021/09/16

الخميس

11:30-10:00

اللغة العربية ,1أساليب تدريس اللغة العربية

2

د.رائد الداية

2021/09/16

الخميس

01:00-11:30

اتجاهات معاصرة في اساليب التعلم العامة

2

أ.أحمد أبو دية

2021/09/16

الخميس

02:30-01:00

مهارات قراءة 2

7

أ.سمر ابو يوسف

2021/09/16

الخميس

04:00-02:30

اداب واخالقيات مهنة التعليم

10

د.أكرم منصور

2021/09/16

الخميس

05:30-04:00

كتابة 3

2

أ.سارة صباح
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