
יום הבחינהשעהמועד בהתמחותשם מרצהשם הקורס
שבת08/08/202012:00-14:00גיך רךמרוה נחאסהתפתחות מוטורית

שבת05/09/202009:00-11:00ערביתסיף אבו סאלחסיפורת ערבית קלסית
שבת05/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדאסאלה חלאגהעולם הרגשי

שבת05/09/202009:00-11:00מתמטיקהעבד אלחלים עבד אלפתאחגיאומטריה אנליטית

שבת05/09/202009:00-11:00ערביתכאותר גאברכתיבה יוצרת
שבת05/09/202009:00-11:00גיל רךבשיר ופאאהתפתחות רגשית חברתית

שבת05/09/202012:00-14:00מדעיםטרביה חוסיןמבוא לאקולוגיה ואיכות הסביבה
שבת05/09/202012:00-14:00גיל רךבשיר ופאאהתפתחות קוגניטיבת

שבת05/09/202012:00-14:00גיל רךבשיר ופאאהיבטים רגשיים
שבת 05/09/202009:00-11:00מדעים אסדי אחמד מבוא למדעי כדור הארץ

שבת05/09/202014:00-16:00א-בחלף נאדרהוראת חשבון א-ב
ראשון06/09/202009:00-11:00אנגליתמעלוף איאדהבעה בכתב א יסודי + על יסודי

ראשון06/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדסלימאן אריסלאן מהאהספקטרום האוטסטי
קווים מנחים לעשייה חינוכית מלידה עד 

ראשון06/09/202009:00-11:00ערביתסייד תגרידשלוש

ראשון06/09/202012:00-14:00מתמטיקהעבד אלחלים עבד אלפתאחקבוצות ומספרים

ראשון06/09/202012:00-14:00ערביתגוהיינה חטיבהבעה בכתב
ראשון06/09/202012:00-14:00מתמטיקההיבי ופיקתורת גרפים

ראשון06/09/202012:00-14:00גיל רךסייד תגרידתיאוריות ועקרונות
רביעי09/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדחלאג אסאלההיבטים רגשיים

רביעי09/09/202009:00-11:00מדעיםשלאעטה עבד אלכריםפיזיולוגיה של הצמח

הסתברות וקומבינטוריקה יסודי + על 
רביעי09/09/202009:00-11:00מתמטיקהסאלח פתחייסודי

מבחנים סמסטר א  מועד ג
 הסבה ולימודי המשך
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רביעי09/09/202009:00-11:00ערביתגאבר קותרמבוא לספרות ילדים
רביעי09/09/202009:00-11:00אנגליתמוראד טארקמבוא לבלשנות על יסודי
רביעי09/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדמטר עבירהתפתחות סנסומטורית

רביעי09/09/202012:00-14:00ערביתאבו סאלח סיף אלדיןספרות מקומית
רביעי09/09/202012:00-14:00גיל רךחלאג אסאלהקשיים רגשיים בגיל הרך

שישי11/09/202009:00-11:00ערביתעדוי גמאלתרבות ערבית
שישי11/09/202009:00-11:00גיל רךסייד תגרידתוכניות התערביות בגיל הרך

שישי11/09/202012:00-14:00ערביתאגבאריה רדאשירה קלאסית
שישי11/09/202012:00-14:00מדעיםחאזן מנאלמושגי יסוד במדעים

שישי11/09/202012:00-14:00גיל רךסייד תגרידטיפוח הכשירות החברתית
שישי11/09/202012:00-14:00אנגליתעיסא לינאדידקטיקה לאנגלית על יסודי ב

שבת12/09/202009:00-11:00אנגליתעיסא לינאדידקטיקה לאנגלית יסודי א
שבת12/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדארסליאן סלימאן מהאמבוא לחינוך מיוחד
שבת12/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדזבידאת איהאבמבוא לחינוך מיוחד

שבת12/09/202009:00-11:00ערביתשלאעטה גמאלדקדוק ערבי א
שבת12/09/202009:00-11:00ערביתשלאעטה גמאלדקדוק ערבי א
שבת12/09/202009:00-11:00ערביתשלאעטה גמאלדקדוק ערבי א

שבת12/09/202012:00-14:00מתמטיקהנסאר גאלבמתמטיקה על תיכונית
ראשון13/09/202009:00-11:00ערביתאבו סאלח סיף אלדיןמיומניות יסוד בשפה ערבית

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 יסודי + על 
ראשון13/09/202009:00-11:00מתמטיקהאבו חאמד מוחמדיסודי

ראשון13/09/202009:00-11:00אנגליתעיסא לינאיסודות הדקדוק יסודי + על יסודי
ראשון13/09/202012:00-14:00אנגליתד"ר מרים מבארכהחשיפ לרומן

ראשון13/09/202012:00-14:00גיל רךאבו אלהיגא סאידהגן משפחה וחברה
רביעי16/09/202009:00-11:00חינוך מיוחדגנאים דיאאהתפתחות שפה תקינה ולוקיה

רביעי16/09/202009:00-11:00א-באבו אסעד אסלאםניהול כיתה
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רביעי16/09/202009:00-11:00גיל רךאבו אלהיגא סאידהמבוא לחינוך מיוחד בגיל הרך
רביעי16/09/202009:00-11:00מתמטיקההיבי ופיקמשוואות דיפרציאלית

רביעי16/09/202012:00-14:00גיל רךמטר עבירמבוא לחינוך מיוחד לגיל הרך
רביעי16/09/202009:00-11:00אנגליתד"ר מרים מבארכהסקירת ספרות
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