
Gün SAAT 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C ÖĞRETİM ELEMANLARI

1 08:10-09:00 islam inanç esasları (6) felsefe tarihi I (14) hadis I (9) din eğitimi (13) tefsir III (8) tasavvuf I (25) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19)

çağdaş tefsir metinleri (10)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

din öğretiminde yöntemler (21)

çağdaş tefsir metinleri (10)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

din öğretiminde yöntemler (21)

çağdaş tefsir metinleri (10)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

din öğretiminde yöntemler (21)

R

2 09:10-10:00 islam inanç esasları (6) felsefe tarihi I (14) hadis I (9) din eğitimi (13) tefsir III (8) tasavvuf I (25) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19)

çağdaş tefsir metinleri (10)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

din öğretiminde yöntemler (21)

çağdaş tefsir metinleri (10)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

din öğretiminde yöntemler (21)

çağdaş tefsir metinleri (10)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

din öğretiminde yöntemler (21)

1 Prof. Dr. Veli KAYHAN

3 10:10-11:00 kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) osmanlı türkçesi (16) din eğitimi (13) islam tarihi I (3) dini musiki (20) tefsir III (8) tasavvuf I (25) din felsefesi I (14) eğitim sosyolojisi (15) itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) 2 Doç . Dr. Suat ERDEM

4 11:10-12:00 kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) osmanlı türkçesi (16) din eğitimi (13) islam tarihi I (3) dini musiki (20) tefsir III (8) tasavvuf I (25) din felsefesi I (14) eğitim sosyolojisi (15) itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) 3 Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

4

5 13:10-14:00 kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) islam inanç esasları (6)

felsefenin temel dis  (14) 

osmanlıca edebi met (16)

temel müzik bil (20)

felsefenin temel dis  (14) 

osmanlıca edebi met (16)

temel müzik bil (20)

felsefenin temel dis  (14) 

osmanlıca edebi met (16)

temel müzik bil (20)

kelam I (7) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19) tefsir III (8) eğitim sosyolojisi (15) tasavvuf I (25) hadis V (9) 5 Dr. Öğr. Ü. Sezai BEKDEMİR

6 14:10-15:00 kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) islam inanç esasları (6)

felsefenin temel dis  (14) 

osmanlıca edebi met (16)

temel müzik bil (20)

felsefenin temel dis  (14) 

osmanlıca edebi met (16)

temel müzik bil (20)

felsefenin temel dis  (14) 

osmanlıca edebi met (16)

temel müzik bil (20)

kelam I (7) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19) tefsir III (8) eğitim sosyolojisi (15) tasavvuf I (25) hadis V (9) 6 Dr. Öğr. Ü. Halil ÖZTÜRK

15:10-16:00 7 Dr. Öğr. Ü. Mehmet TÖZLUYURT

16:10-17:00 8 Dr. Öğr. Ü. Mehmet ALTUNTAŞ

1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C 9 Dr. Öğr. Ü. Orhan YILMAZ

1 08:10-09:00 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) islam inanç esasları (6) hadis I (9) din eğitimi (13) felsefe tarihi I (14) din sosyolojisi (15) arap dili belagatı V (28) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

10 Dr. Öğr. Ü. Mehmet ÇALIŞKAN

2 09:10-10:00 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) islam inanç esasları (6) hadis I (9) din eğitimi (13) felsefe tarihi I (14) din sosyolojisi (15) arap dili belagatı V (28) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

11 Dr. Öğr. Ü. Yusuf AKGÜL

3 10:10-11:00 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) islam tarihi I (3) dini musiki (20) hadis I (9) arap dili belagatı V (28) oğretim ilke ve yontemleri (13) kelam I (7) tefsir V (1) din felsefesi I (14) fıkıh III (2) 12 Dr. Öğr. Ü. İsmail H. BİLGİ

4 11:10-12:00 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) islam tarihi I (3) dini musiki (20) hadis I (9) arap dili belagatı V (28) oğretim ilke ve yontemleri (13) kelam I (7) tefsir V (1) din felsefesi I (14) fıkıh III (2) 13 Dr. Öğr. Ü. Selahattin YAKUT

14 Dr. Öğr. Ü. Münteha BEKİ

5 13:10-14:00 siyeri nebi (17) osmanlı türkçesi (16) hadis ilimleri I (11) fıkıh usulü I (2) felsefe tarihi I (14) islam tarihi I (3)

paleografi (20)

klasik kelam met (7) 

çağdaş tesir met  (8)

paleografi (20)

klasik kelam met (7) 

çağdaş tesir met  (8)

paleografi (20)

klasik kelam met (7) 

çağdaş tesir met  (8)

itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) tefsir V (1) özel öğretim yöntemleri (19) 15 Dr. Öğr. Ü. Abdülali ALİYEV

6 14:10-15:00 siyeri nebi (17) osmanlı türkçesi (16) hadis ilimleri I (11) fıkıh usulü I (2) felsefe tarihi I (14) islam tarihi I (3)

paleografi (20)

klasik kelam met (7) 

çağdaş tesir met  (8)

paleografi (20)

klasik kelam met (7) 

çağdaş tesir met  (8)

paleografi (20)

klasik kelam met (7) 

çağdaş tesir met  (8)

itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) tefsir V (1) özel öğretim yöntemleri (19) 16 Dr. Öğr. Ü. Nilüfer ATEŞ

15:10-16:00 17 Dr. Öğr. Ü. M. Necati Barış

16:10-17:00 18 Dr. Öğr. Ü. Ali BİNOL

1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C 19 Dr. Öğr. Ü. Aliya SHARAFULLİNA

1 08:10-09:00 Türk Dili I (30) İslam ibadet esas I (5) siyeri nebi (17)

klasik siyer met. (17)

kuranda ahlak ilk (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

klasik siyer met. (17)

kuranda ahlak ilk (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

klasik siyer met. (17)

kuranda ahlak ilk (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

kuran okuma ve tecvid V (26) hadis III (11) arap dili belagatı V (28) fıkıh III (2) hadis V (9) din felsefesi I (14) 20 Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

2 09:10-10:00 Türk Dili I (30) İslam ibadet esas I (5) siyeri nebi (17)

klasik siyer met. (17)

kuranda ahlak ilk (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

klasik siyer met. (17)

kuranda ahlak ilk (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

klasik siyer met. (17)

kuranda ahlak ilk (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

kuran okuma ve tecvid V (26) hadis III (11) arap dili belagatı V (28) fıkıh III (2) hadis V (9) din felsefesi I (14) 21 Öğr. Gör. İbrahim KILINÇER

3 10:10-11:00 İslam ibadet esas I (5) Türk Dili I (30) Türk Dili I (30) dini musiki (20)/ fıkıh usulü I (2) kuran okuma ve tecvid III (25) hadis III (11) kelam I (7) kuran okuma ve tecvid V (26) hadis V (9) itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) tefsir V (1) 22 Öğr. Gör. Mehmet YENİCE 

4 11:10-12:00 İslam ibadet esas I (5) Türk Dili I (30) Türk Dili I (30) dini musiki (20)/ fıkıh usulü I (2) kuran okuma ve tecvid III (25) hadis III (11) kelam I (7) kuran okuma ve tecvid V (26) hadis V (9) itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) tefsir V (1) 23 Öğr. Gör. Yunus ÇAKIR

5 24 Öğr. Gör. Sümeyra ÇALIK

6 13:10-14:00 osmanlı türkçesi (16) siyeri nebi (17) İslam ibadet esas I (5) kuran okuma ve tecvid III (25) fıkıh usulü I (2) oğretim ilke ve yontemleri (13) kuran okuma ve tecvid V (26) hadis III (11)

yeni hitabet (27) 

çağdaş islam akımları (7)

türk din mus rep. (20)

yeni hitabet (27) 

çağdaş islam akımları (7)

türk din mus rep. (20)

yeni hitabet (27) 

çağdaş islam akımları (7)

türk din mus rep. (20)

25 Öğr. Gör. Talha ERDEM

7 14:10-15:00 osmanlı türkçesi (16) siyeri nebi (17) İslam ibadet esas I (5) kuran okuma ve tecvid III (25) fıkıh usulü I (2) oğretim ilke ve yontemleri (13) kuran okuma ve tecvid V (26) hadis III (11)

yeni hitabet (27) 

çağdaş islam akımları (7)

türk din mus rep. (20)

yeni hitabet (27) 

çağdaş islam akımları (7)

türk din mus rep. (20)

yeni hitabet (27) 

çağdaş islam akımları (7)

türk din mus rep. (20)

26 Öğr. Gör. M. Ali ERDAL

15:10-16:00 27 Öğr. Gör. Yasin CENAN

16:10-17:00 28 Öğr. Gör. Anas Müslim

1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C 29 Öğr. Gör. Roula ALHAMDO

1 08:10-09:00 Yabancı Dil I (32) hadis ilimleri I (11) arap dili belagatı I (22) arap dili belagatı III (24) tefsir I (12) tasavvuf I (25) din sosyolojisi (15) oğretim ilke ve yontemleri (13) kuran okuma ve tecvid VII (26) fıkıh III (2) özel öğretim yöntemleri (19) 30 Öğr. Gör. Özlem ŞAHİN

2 09:10-10:00 Yabancı Dil I (32) hadis ilimleri I (11) arap dili belagatı I (22) arap dili belagatı III (24) tefsir I (12) tasavvuf I (25) din sosyolojisi (15) oğretim ilke ve yontemleri (13) kuran okuma ve tecvid VII (26) fıkıh III (2) özel öğretim yöntemleri (19) 31 Öğr. Gör. Metin AKIZ

3 10:10-11:00 hadis ilimleri I (11) arap dili belagatı I (22) kuran okuma ve tecvid III (25) arap dili belagatı III (24)

klasik is. Tar met. (3)

yeni hitabeti (27) 

günümüz tefsir prob (10)                                                          

klasik is. Tar met. (3)

yeni hitabeti (27) 

günümüz tefsir prob (10)                                                          

klasik is. Tar met. (3)

yeni hitabeti (27) 

günümüz tefsir prob (10)                                                          

özel öğretim yöntemleri (19) kuran okuma ve tecvid VII (26) eğitim sosyolojisi (15) 32 Öğr. Gör. Mahi Nur BİLGİ

4 11:10-12:00 hadis ilimleri I (11) arap dili belagatı I (22) kuran okuma ve tecvid III (25) arap dili belagatı III (24)

klasik is. Tar met. (3)

yeni hitabeti (27) 

günümüz tefsir prob (10)                                                          

klasik is. Tar met. (3)

yeni hitabeti (27) 

günümüz tefsir prob (10)                                                          

klasik is. Tar met. (3)

yeni hitabeti (27) 

günümüz tefsir prob (10)                                                          

özel öğretim yöntemleri (19) kuran okuma ve tecvid VII (26) eğitim sosyolojisi (15) 33 Öğr. Gör. Hale Nur AKGÜL

34 Öğr. Gör. Özlem ŞAHİN

5 13:10-14:00 arap dili belagatı I (22) Yabancı Dil I (32) Yabancı Dil I (32) arap dili belagatı III (24) islam sanatları tarihi I (3) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) din sosyolojisi (15) tasavvuf I (25) özel öğretim yöntemleri (19) kuran okuma ve tecvid VII (26) 35 Öğr. Gör. Metin AKIZ

6 14:10-15:00 arap dili belagatı I (22) Yabancı Dil I (32) Yabancı Dil I (32) arap dili belagatı III (24) islam sanatları tarihi I (3) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) din sosyolojisi (15) tasavvuf I (25) özel öğretim yöntemleri (19) kuran okuma ve tecvid VII (26) 33 Öğr. Gör. Hale Nur AKGÜL

15:10-16:00 34

16:10-17:00 35

1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C

1 08:10-09:00 kuran okuma ve tecvid I (27) tefsir I (12) islam sanatları tarihi I (3) fıkıh ı (5) eğitim bilimine giriş (15) özel öğretim yöntemleri (19) öğretmenlik meslek etiği (16) tasavvuf I (25)

2 09:10-10:00 kuran okuma ve tecvid I (27) tefsir I (12) islam sanatları tarihi I (3) fıkıh ı (5) eğitim bilimine giriş (15) özel öğretim yöntemleri (19) öğretmenlik meslek etiği (16) tasavvuf I (25)

3 10:10-11:00 kuran okuma ve tecvid I (27) islam sanatları tarihi I (3) tefsir I (12) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) fıkıh ı (5) eğitim bilimine giriş (15) öğretmenlik meslek etiği (16) özel öğretim yöntemleri (19)

4 11:10-12:00 kuran okuma ve tecvid I (27) islam sanatları tarihi I (3) tefsir I (12) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) fıkıh ı (5) eğitim bilimine giriş (15) öğretmenlik meslek etiği (16) özel öğretim yöntemleri (19)

5 13:10-14:00 kuran okuma ve tecvid I (27) kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) eğitim bilimine giriş (15) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19) fıkıh ı (5) öğretmenlik meslek etiği (16)

6 14:10-15:00 kuran okuma ve tecvid I (27) kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) eğitim bilimine giriş (15) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (19) fıkıh ı (5) öğretmenlik meslek etiği (16)

15:10-16:00 bitirme odevi bitirme odevi bitirme odevi

16:10-17:00 bitirme odevi bitirme odevi bitirme odevi
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AÇIKLAMA:



Gün SAAT 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B 4-A 4-B ÖĞRETĠM ELEMANLARI

1 15:10-16:00 islam inanç esasları (6) kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) din eğitimi (13) felsefe tarihi I (14) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) arap dili belagatı V (28) hadis V (9) tasavvuf I (25)

2 16:10-17:00 islam inanç esasları (6) kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) din eğitimi (13) felsefe tarihi I (14) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) arap dili belagatı V (28) hadis V (9) tasavvuf I (25) 1 Prof. Dr. Veli KAYHAN

3 17:10-18:00 kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) felsefe tarihi I (14) dini musiki (20) oğretim ilke ve yontemleri (13) kelam I (7) itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) hadis V (9) 2 Doç . Dr. Suat ERDEM

4 18:10-19:00 kuran ilimleri ve tefsir usulü I (10) felsefe tarihi I (14) dini musiki (20) oğretim ilke ve yontemleri (13) kelam I (7) itikadi İslam Mezhepleri Tarihi I (6) hadis V (9) 3 Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

5 4

6 19:10-20:00

felsefenin temel disiplinleri  (14) 

osmanlıca edebi metinler (16)

temel müzik bilgisi (20)

felsefenin temel disiplinleri  (14) 

osmanlıca edebi metinler (16)

temel müzik bilgisi (20)

kelam I (7) tasavvuf I (25) özel öğretim yöntemleri (19)
itikadi İslam 

Mezhepleri Tarihi I (6)
5 Dr. Öğr. Ü. Sezai BEKDEMİR

7 20:10-21:00

felsefenin temel disiplinleri  (14) 

osmanlıca edebi metinler (16)

temel müzik bilgisi (20)

felsefenin temel disiplinleri  (14) 

osmanlıca edebi metinler (16)

temel müzik bilgisi (20)

kelam I (7) tasavvuf I (25) özel öğretim yöntemleri (19)
itikadi İslam 

Mezhepleri Tarihi I (6)
6 Dr. Öğr. Ü. Halil ÖZTÜRK

7 Dr. Öğr. Ü. Mehmet TÖZLUYURT

1 15:10-16:00 hadis ilimleri I (11) Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) fıkıh usulü I (2) arap dili belagatı III (24)

paleografi (20)

klasik kelam metinleri (7) 

çağdaş tesir metinleri  (8)

paleografi (20)

klasik kelam metinleri (7) 

çağdaş tesir metinleri  (8)

din felsefesi I (14) tefsir V (1) 8 Dr. Öğr. Ü. Mehmet ALTUNTAŞ

2 16:10-17:00 hadis ilimleri I (11) Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) fıkıh usulü I (2) arap dili belagatı III (24)

paleografi (20)

klasik kelam metinleri (7) 

çağdaş tesir metinleri  (8)

paleografi (20)

klasik kelam metinleri (7) 

çağdaş tesir metinleri  (8)

din felsefesi I (14) tefsir V (1) 9 Dr. Öğr. Ü. Orhan YILMAZ

3 17:10-18:00 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) siyeri nebi (17) hadis I (9) fıkıh usulü I (2) tefsir III (8) oğretim ilke ve yontemleri (13)

çağdaş islam akımları (7)

türk din musiki repertuarı (20)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

çağdaş islam akımları (7)

türk din musiki repertuarı (20)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

10 Dr. Öğr. Ü. Mehmet ÇALIŞKAN

4 18:10-19:00 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi-I (31) siyeri nebi (17) hadis I (9) fıkıh usulü I (2) tefsir III (8) oğretim ilke ve yontemleri (13)

çağdaş islam akımları (7)

türk din musiki repertuarı (20)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

çağdaş islam akımları (7)

türk din musiki repertuarı (20)

osmanlı tarihi ve medeniyeti 1 (16)

11 Dr. Öğr. Ü. Yusuf AKGÜL

5 12 Dr. Öğr. Ü. İsmail H. BİLGİ

6 19:10-20:00 hadis ilimleri I (11) arap dili belagatı III (24) din eğitimi (13) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) tefsir III (8) tefsir V (1) din felsefesi I (14) 13 Dr. Öğr. Ü. Selahattin YAKUT

7 20:10-21:00 hadis ilimleri I (11) arap dili belagatı III (24) din eğitimi (13) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) tefsir III (8) tefsir V (1) din felsefesi I (14) 14 Dr. Öğr. Ü. Münteha BEKİ

15 Dr. Öğr. Ü. Abdülali ALİYEV

1 15:10-16:00 osmanlı türkçesi (16) islam inanç esasları (6)

klasik siyer metinleri (17)

kuranda ahlak ilkeleri (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

klasik siyer metinleri (17)

kuranda ahlak ilkeleri (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

hadis III (11) kuran okuma ve tecvid V (26) fıkıh III (2) özel öğretim yöntemleri (19) 16 Dr. Öğr. Ü. Nilüfer ATEŞ

2 16:10-17:00 osmanlı türkçesi (16) islam inanç esasları (6)

klasik siyer metinleri (17)

kuranda ahlak ilkeleri (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

klasik siyer metinleri (17)

kuranda ahlak ilkeleri (1)

değerler eğitimi (13

güzel kuran okuma (27)

hadis III (11) kuran okuma ve tecvid V (26) fıkıh III (2) özel öğretim yöntemleri (19) 17 Dr. Öğr. Ü. M. Necati Barış

3 17:10-18:00 Türk Dili I (33) osmanlı türkçesi (16) dini musiki (20) kuran okuma ve tecvid V (26) hadis III (11)

günümüz tefsir problemleri (12)

türk islam devletleri  tarihi (3)

kuranın ana konuları (8)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

18 Dr. Öğr. Ü. Ali BİNOL

4 18:10-19:00 Türk Dili I (33) osmanlı türkçesi (16) dini musiki (20) kuran okuma ve tecvid V (26) hadis III (11)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

günümüz tef prob (12)

türk islam dev tar (3)

kuranın ana konu. (8)

19 Dr. Öğr. Ü. Aliya SHARAFULLİNA

5 20 Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

6 19:10-20:00 siyeri nebi (17) Türk Dili I (33) hadis I (9) tasavvuf I (25) din sosyolojisi (15) özel öğretim yöntemleri (19) fıkıh III (2) 21 Öğr. Gör. İbrahim KILINÇER

7 20:10-21:00 siyeri nebi (17) Türk Dili I (33) hadis I (9) tasavvuf I (25) din sosyolojisi (15) özel öğretim yöntemleri (19) fıkıh III (2) 22 Öğr. Gör. Mehmet YENİCE 

23 Öğr. Gör. Yunus ÇAKIR

1 15:10-16:00 Yabancı Dil I (32) kuran okuma ve tecvid I (27) kuran okuma ve tecvid III (25) islam sanatları tarihi I (3) arap dili belagatı V (28) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) kuran okuma ve tecvid VII (26) eğitim sosyolojisi (15) 24 Öğr. Gör. Sümeyra ÇALIK

2 16:10-17:00 Yabancı Dil I (32) kuran okuma ve tecvid I (27) kuran okuma ve tecvid III (25) islam sanatları tarihi I (3) arap dili belagatı V (28) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) kuran okuma ve tecvid VII (26) eğitim sosyolojisi (15) 25 Öğr. Gör. Talha ERDEM

3 17:10-18:00 İslam ibadet esas I (5) Yabancı Dil I (32) tefsir I (12) kuran okuma ve tecvid III (25)

 klasik is. Tar met. (3) 

yeni hitabeti (27)

 günümüz tefsir prob (10)                                                          

 klasik is. Tar met. (3) 

yeni hitabeti (27)

 günümüz tefsir prob (10)                                                          

eğitim sosyolojisi (15) özel öğretim yöntemleri (19) 26 Öğr. Gör. M. Ali ERDAL

4 18:10-19:00 İslam ibadet esas I (5) Yabancı Dil I (32) tefsir I (12) kuran okuma ve tecvid III (25)

 klasik is. Tar met. (3) 

yeni hitabeti (27)

 günümüz tefsir prob (10)                                                          

 klasik is. Tar met. (3) 

yeni hitabeti (27)

 günümüz tefsir prob (10)                                                          

eğitim sosyolojisi (15) özel öğretim yöntemleri (19) 27 Öğr. Gör. Yasin CENAN

5 28 Öğr. Gör. Anas Müslim

6 19:10-20:00 arap dili belagatı I (22) islam sanatları tarihi I (3) tefsir I (12) fıkıh ı (5) eğitim bilimine giriş (15)

yeni hitabet (27)

çağdaş tef. Met. (10)

din öğretiminde yöntemler (21)

yeni hitabet (27)

çağdaş tef. Met. (10)

din öğretiminde yöntemler (21)

29 Öğr. Gör. Roula ALHAMDO

7 20:10-21:00 arap dili belagatı I (22) islam sanatları tarihi I (3) tefsir I (12) fıkıh ı (5) eğitim bilimine giriş (15)

yeni hitabet (27)

çağdaş tef. Met. (10)

din öğretiminde yöntemler (21)

yeni hitabet (27)

çağdaş tef. Met. (10)

din öğretiminde yöntemler (21)

30 Öğr. Gör. Özlem ŞAHİN

31 Öğr. Gör. Metin AKIZ

1 15:10-16:00 arap dili belagatı I (22) islam tarihi I (3) eğitim bilimine giriş (15) fıkıh ı (5) öğretmenlik meslek etiği (21) kuran okuma ve tecvid VII (26) 32 Öğr. Gör. Mahi Nur BİLGİ

2 16:10-17:00 arap dili belagatı I (22) islam tarihi I (3) eğitim bilimine giriş (15) fıkıh ı (5) öğretmenlik meslek etiği (21) kuran okuma ve tecvid VII (26) 33 Öğr. Gör. Hale Nur AKGÜL

3 17:10-18:00 İslam ibadet esas I (5) islam tarihi I (3) din sosyolojisi (15) tasavvuf I (25) öğretmenlik meslek etiği (21) 34 Öğr. Gör. Özlem ŞAHİN

4 18:10-19:00 İslam ibadet esas I (5) islam tarihi I (3) din sosyolojisi (15) tasavvuf I (25) öğretmenlik meslek etiği (21) 35 Öğr. Gör. Metin AKIZ

5 33 Öğr. Gör. Hale Nur AKGÜL

6 19:10-20:00 kuran okuma ve tecvid I (27) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) bitirme odevi bitirme odevi 34

7 20:10-21:00 kuran okuma ve tecvid I (27) öğretim teknolojileri ve materyal tasarım (21) bitirme odevi bitirme odevi 35
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