
יום הבחינה שעהמועד א התמחותשם מרצהשם הקורס 
שישי 18/09/202009:00-11:00מדעים ד"ר עבד אלכרים שלאעטה זואלוגיה 

שישי 18/09/202009:00-11:00אנגלית עיסא לינא יסודות הדקדוק 
שישי 18/09/202009:00-11:00ערבית ד"ר כותר גאבר מבוא לספרות ילדים 

שישי 18/09/202009:00-11:00מתמטיקה ד"ר מוחמד אבו חאמד חשבון דיפרנציאלי ואנטגראלי 2
שישי 18/09/202012:00-14:00מדעים ד"ר עבד אלכרים שלאעטה מדע בחיי יום יום 

שישי 18/09/202012:00-14:00גיל רך סייד תגריד קווים מנחים לעשייה חינוכית לידה 3 
שישי 18/09/202012:00-14:00חינוך מיוחד חלאג אסאלה היבטים רגשיים והתנהגותים 
שישי 18/09/202012:00-14:00חינוך מיוחד חלאג אסאלה היבטים רגשיים והתנהגותים 

שישי 18/09/202012:00-14:00אנגלית ד"ר מבארכה מרים דרמה יצרתית 
שבת 19/09/202009:00-11:00מדעים ד"ר מוחמד סח מכניקה וחום 
שבת 19/09/202009:00-11:00אנגלית ד"ר מבארכה מרים חשיפה לרומן 

שבת 19/09/202009:00-11:00ערבית ד"ר אבו סאלח סיף מיומניות יסוד בערבית 
שבת 19/09/202009:00-11:00מתמטיקה סאלח פתחי הסתברות וקומבנטוריקה 

שבת 19/09/202012:00-14:00מתמטיקה סאלח פתחי אלגברה לינארית 
שבת 19/09/202012:00-14:00מדעים ד"ר מוחמד סח חשמל ומגנטיקה 

שבת 19/09/202012:00-14:00אנגלית ד"ר מבארכה מרים סקירת ספרות 
שבת 19/09/202012:00-14:00ערבית ד"ר אבו סאלח סיף ספרות מקומית 

שבת 19/09/202012:00-14:00חינוך מיוחד ד"ר ארסילאן מהא מבוא לחינוך מיוחד 
ראשון 20/09/202009:00-11:00אנגלית פראג ראניה הוראת ארבע מיומניות באנגלית 

ראשון 20/09/202009:00-11:00ערבית ד"ר אבו סאלח סיף סיפורת ערבית קלאסית 
ראשון 20/09/202009:00-11:00גיל רך בשיר ופאאהתפתחות קוגניטבית 

ראשון 20/09/202009:00-11:00מתמטיקה ד"ר היבי ופיק טופולוגיה 
ראשון 20/09/202009:00-11:00גיל רך בשיר ופאאהמעבר מהגן לכיתה 

ראשון 20/09/202009:00-11:00גיל רך בשיר ופאאהתפתחות רגשית בגיל הרך 
ראשון 20/09/202009:00-11:00חינוך מיוחד ד"ר מטר עביר התפתחות סנסומוטורית 

ראשון 20/09/202012:00-14:00אנגלית ד"ר אסדי גמאלמסעים בשירה 

מבחנים סמסטר ב  מועד ג
 הסבה ולימודי המשך

תאריך עדכון אחרון: 22/7/2020



יום הבחינה שעהמועד א התמחותשם מרצהשם הקורס 

מבחנים סמסטר ב  מועד ג
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ראשון 20/09/202012:00-14:00מדעים ד"ר אחמד אסדי מושגי יסוד בכימיה 
ראשון 20/09/202012:00-14:00מתמטיקה ד"ר היבי ופיק אנליזה 

ראשון 20/09/202012:00-14:00ערבית ד"ר שלאעטה גמאל תורת ההגה והצורות 
ראשון 20/09/202012:00-14:00ערבית ד"ר שלאעטה גמאל תורת ההגה והצורות 

רביעי 23/09/202009:00-11:00מדעים ד"ר אחמד אסדי מבנה החומר 
רביעי 23/09/202009:00-11:00חינוך מיוחד ד"ר סלימאן מהא ארסלאן הספקטרום האוטסטי 

רביעי 23/09/202009:00-11:00ערבית ד"ר אגבאריה רדאמיומניות יסוד בערבית 
רביעי 23/09/202009:00-11:00מתמטיקה ד"ר היבי ופיק אלגברה מודרנית 

רביעי 23/09/202009:00-11:00אנגלית ד"ר חנא גובראןסינטקס
רביעי 23/09/202012:00-14:00מדעים ד"ר אחמד אסדי קסמים במדע 

רביעי 23/09/202012:00-14:00ערבית ד"ר חטיב גוהינה דקדוק ערבי
רביעי 23/09/202012:00-14:00מתמטיקה ד"ר נסאר גאלב יסודות גיאומטריה 

שישי 25/09/202009:00-11:00ערבית ד"ר עזאם פואד שירה מודרנית 
שישי 25/09/202009:00-11:00גיל רך סייד תגריד טיפוח הכשירות החברתית בגן 

שישי 25/09/202009:00-11:00מתמטיקה עבד אלפתאח עבד אלחלים אלמנטים של תורת מספרים
שישי 25/09/202009:00-11:00מדעים ד"ר שאהר דיאב גוף האדם 

שישי 25/09/202012:00-14:00גיל רך סייד תגריד תיאוריות ועקרונות 
שישי 25/09/202012:00-14:00מתמטיקה עבד אלפתאח עבד אלחלים תורת הקבוצות ולוגיקה 

שישי 25/09/202012:00-14:00ערבית ד"ר גאבר כותר כתיבה יוצרת 
שישי 25/09/202012:00-14:00אנגלית ד"ר חנא גובראןפוניטקה 

שבת 26/09/202009:00-11:00ערבית ד"ר חמזה חמזה הקוראן ותרבות האסלאם 
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