
 خبمعخ كفرالشٕخ     

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ 

 

  الشهٍذ هصطفى تذوي الرسوٍح لغاخ   / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أن أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح طلجخ كلٕخ الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززم

 ات   ــرياضي الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 9  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (  ولٍذ السعٍذ الشهاوي   األسرار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :

 هالحظاخ االســـــــــن م

  أزمذ عجذ السمٕذ زطه عجذ السمٕذ 1

  أزمذ مبخذ عجذالفزبذ  عجذ الدُاد عبمر 2

  أزمذ مسمذ أزمذ عجذ الرزمه عجبدِ  3

  أمبوّ زطه أثُ العسس لطت األخرَد 4

  روب مصطفٓ أزمذ علٓ مصطفٓ 5

  ضمًٕ خمبل مسمُد عجذ الُازذ لٕلً 6

  ضٍٕلً مسمذ مسمُد مىصُر 7

  عبصم الطعٕذ مسمذ علّ الصىفبَِ 8

  عجذاهلل مسمذ اثرإٌم الطٕذ وصبر  9

  عمرَ أمٕه مسمذ مشع  11
 

     

 -م على الىحى التالى :2121/2122الجامعى علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام 

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطفترة 

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

 

      

 

 

      

    

 



 خبمعخ كفرالشٕخ    

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

  علً عثذ الشكىر لغاخ   / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 

  
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززمطلجخ كلٕخ 

 اتــرياضي الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 9  عذد الطالب/  الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (  هحوذ اساهح عثذ العزٌز   األسرار/

 -الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :وأسواء الطالب 

 هالحظاخ االســـــــــن م

  مسمذ زبرم مسمذ عس العرة 1

  مسمذ رضب مسمذ أزمذ  الشالَِ 2

  مسمذ عجذ السمٕذ يثرإٌم السبرَن 3

  مسمذ مسمُد مسمُد عجذ المبدر ثُٕمّ 4

  مسمُد ٔبلُد مسمُد أزمذ المبضّ 5

  وذِ نبرش أزمذ عىزر أثُ العمبٔم 6

  وُرٌبن أشرف عجذ الرزٕم عجذ السمٕذ  7

  رمضبن شسبرً مسمذٌىذ  8

  ُٔضف ٔطرِ عجذ السمٕذ أثُ العىٕه 9

  اضراا اضعذ عجذ اللطٕف مسمذ ثذر 11
 

     

 -م على الىحى التالى :2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 

 ّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  األَلالفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1الرابعت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت و

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 
 1جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت

 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

     

    

 

     

 

 



 خبمعخ كفرالشٕخ     

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

   علً عثذ الشكىر لغاخ / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززمطلجخ كلٕخ 

    كيميــــاء  الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 11  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (   عاطف اتى السعىد   األسرار/

 -الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :وأسواء الطالب 

 هالحظاخ االســـــــــن م

  يضراا أشرف الجذَْ زبمذ 1

  يضراا زبمذ الطٕذ زبمذ الىٕلّ 2

  يضراا خبلذ مسمذ مسمذ خبة اهلل 3

  أضمبا زطٕه مسمذ مسمذ الدمبل 4

  أصبلخ عطًٕ شسبرً عطُي 5

  امىٕخ زكٓ زكٓ مسمُد المه 6

  مرضٓآٔخ وجٕ  علٓ مسمذ  7

  ئىبش أشرف علّ عمرَ 8

  رٔم مسمذ مسمذ الدذاَْ 9

  شرَق عجذالسمٕذ ثذٔر مسمذ زمذ 11

ّ أزمذ  مطعذ 11   مسمذ أٔمه عل

  مرٔم مسمذ عجذالرزٕم مسمذ زىُن 12
 

     

 -:م على الىحى التالى 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت
 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

 

 

 

 



     

 خبمعخ كفرالشٕخ 

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

    الزهىر لغاخ / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززم طلجخ كلٕخ

 كيميــــاء الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 8  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (  اتراهٍن شاهٍن   األسرار/

 -الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :وأسواء الطالب 

 هالحظاخ االســـــــــن م

  مىبر زٔبن نزُذ زٔبن أثُ ثزر 1

ُ الفزُذ مسمذ 2   مىً اهلل مسمذ أث

ُ علّ 3   وذِ أٔمه اثرإٌم َصفٓ أث

  وذِ زكرٔب عطًٕ علٓ الطبٔفخ 4

  ورمٕه عبطف طً طً اضمبعٕ  عبمر 5

  ورمٕه مسمذ خلٕ  علٓ خلٕ  6

  يضمبعٕ  مسمذ يضمبعٕ  المرشذٌْبخر  7

  ٌبلً الطٕذ كمبل الدمبل 8

ِ عُض عجذ الرزمه عُض  9   ٌبٔذ

  ٌىذ عجذ السك أزمذ عجذ العبطٓ دراز 11

  وبدر مسمذ صبلر ثططُٔطٓ السذاد 11
 

     

 -التالى :م على الىحى 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 
 1عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت
 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

      

 

      

    



 

 خبمعخ كفرالشٕخ     

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

    الشهٍذ هصطفى تذوي الرسوٍح لغاخ  / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم  أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم  س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح طلجخ كلٕخ الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززم

    علوم بيولوجية الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 11  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 والرعلٍن ( هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح نٍرج هجذي دروٌش   /د

 -وأسواء الطالب الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :

 هالحظاخ االســـــــــن م

ّ عُض مسمُد عجذ الطالس 1   خىّ ٌبو

  ضمر مسمذ مسمذ يثرإٌم 2

ٓ مسمذ الخٕبط 3   ضٍٕلً ضبمر عجذالىج

  شمص مسمذ يثرإٌم أثُ ٌرج 4

  شٍذ عجذالعسٔس عمر زطٕىٓ عمر 5

  مسمذ عٕذشٕرٔه ئٍبة مسمذ  6

  مبٔطً ممذَذ مسمذ مسمذ عجذي 7

  مرَي مخزبر أزمذ مسدُة ودم 8

  مرٔم عجذالسمٕذ مسمذ يثرإٌم 9

  مىبر عجذ المُِ عجذ اهلل لبث  الشبنعّ 11

  مىً اهلل أزمذ مسمذ عجذالعسٔس عجذ العبل 11

  وبردٔه عمبد ُٔضف عطب اهلل ُٔضف 12
 

     

 -م على الىحى التالى :2121/2122وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى علماً بأن مىاعيد بدء 

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121 م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض
م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122الخميس  والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى

 1فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 ص لطم المىبٌح  َرئٕ

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

     

 

 



 

 خبمعخ كفرالشٕخ     

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

     الشهٍذ هصطفى تذوي الرسوٍح لغاخ  / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح طلجخ كلٕخ الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززم

      علوم بيولوجية الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 9  عذد الطالب/ الثالثاء   الرذرٌة / ٌىم

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (   هناء النجار   األسرار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :

 هالحظاخ االســـــــــن م

  آالا زمذْ مسمذ ثُٕمّ غبزْ 1

  آالا ضعذ ضالمً أزمذ عٕش  2

  عُديأمبوّ مسمُد صالذ الذٔه علّ  3

  أم  أٔمه ضعذ عجذالعظٕم المٍذْ 4

  أمىٕخ عمبد عجذي ضبلم 5

  أمٕري أٔمه ُٔضف ُٔضف خلف 6

  آٔخ عجذالطالس ٌبرَن مسمذ الخلٕفخ 7

  آٔخ مسمُد نُزْ مسمذ زدبج 8

  آٔخ ممذَذ ضعٕذ طً 9

  أمبن رضب زطىّ عجبش أثُ العىٕه 11

  ثطمً عجذ الطزبر علّ عجذ الطزبر 11

  ثطىذ يثرإٌم علٓ عجذالعسٔس 12
 

     

 -م على الىحى التالى :2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى  

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض
م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

   

 

  



 

 خبمعخ كفرالشٕخ  

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخثروبمح 

 

     الزهىر لغاخ  / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح طلجخ كلٕخ الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززم

      علوم بيولوجية الرخـصــص/ الفرقح/ الثالثح )ذعلٍن هوٍز(

 9  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (  لوٍاء الشىادفً    األسرار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :

 هالحظاخ االســـــــــن م

  وُر يثرإٌم علّ الطٕذ الفمٓ 1

  وُرٌبن نزسٓ عجذالرزمه مسمذ الفطبٔرِ 2

  ٌبخر زمذِ عجذ الطالس أزمذ ضعذ 3

  ٌبخر مسمُد ضعذ مسمذ ضعذ 4

  ٌذٔر عمبد مسمذ عجذالمبدر َٔر 5

  ٌذٔ  ٔبضر عجذالعسٔس نزر اهلل 6

  َنبا الطعٕذ صبثر عجذاهلل خلٕفخ 7

  ٔبرا مسمُد مسمذ مسمذ المطرْ 8

  اضبمخ علّ مسمذ عجذ الفزبذ 9

  أمبن مسمُد الطٕذ مسمُد غبزِ 11

  رَٔذا ضالمخ مىطُة الطٕذ 11

  ٔبضمٕه الطٕذ المزُلٓ مىصُر مسمذ 12
 

     

 -التالى : م على الىحى2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض
م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت
 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 

 

     

 



 

 خبمعخ كفرالشٕخ   

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

   علً عثذ الشكىر لغاخ  / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح طلجخ كلٕخ الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززم

 ا/ علــــــــــوم  الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 12  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (   اتراهٍن عثذ الحوٍذ األسرار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :

 هالحظاخ االســـــــــن م

  أزمذ عصبس يضمبعٕ  مسمُد علّ 1

  يضراا الشُادنّ عجذ اهلل طً عمبري 2

ّ  عجذ السّ علّ عطًٕ 3   يضراا عل

  يضراا كٕالوّ الطٕذ كٕالوّ الطٕذ 4

  أضمبا زكرٔب أزمذ ُٔضف مسمذ الذٔبضطّ 5

  رمضبن طً رٔسبن نرجآالا  6

  أمبوٓ مسمذ نبرَق طلجً يثرإٌم غسالن 7

  آٔخ مىزصر مسمذ عجذ العسٔس الجذراَْ 8

  أمبن طبرق رمضبن عجذ اهلل زطه 9

  أمبن عبطف أزمذ ُٔضف ضالمً الدم  11

  زجٕجً ٔبضر مسمذ مسمذ مسمُد أثُطبزُن 11

  خلُد الطٕذ مرضّ مرضّ مرعٓ 12

  دالٕب يضمبعٕ  عس الرخبل يثرإٌم المىُنّ  13

  دٔىب الطعٕذ مسمذ مسمذ الجٕطبر 14

  رزمً اثرإٌم مسمذ أزمذ عجذ اهلل 15
 

 -م على الىحى التالى :2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     

ّ األَل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ّ الثبوّ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الذراض

م 21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 
 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت

 َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،،

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 
 

 



 

 خبمعخ كفرالشٕخ    

 كلٕخ الزرثٕخ            

 الزذرٔت المٕذاوّ        

 ثروبمح اعذاد المعلم ثبللغخ االودلٕسٔخ

 

    الزهىر لغاخ  / األسرار هذٌر عام هذرسحالسٍذ 
 ذحٍح طٍثح ... وتعذ

 

أرُخررً يلررٓ ضرٕبدرزم ثدسٔرر  الشررزر الضررزمجبلزم   س ان 0202/0200ٔشررنىٓ مررد ثررذا العرربس الذراضرٓ الدذٔررذ                 

 -: كباالرَّثٕبوبد المدمُعخ الطالثٕخ للزذرٔت  المُلرح كلٕخ الزرثٕخ للزذرٔت ثمذرضززمطلجخ 

 ا/ علــــــــــوم  الرخـصــص/ )ذعلٍن هوٍز(/ الثالثح الفرقح

 13  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم الرذرٌة /

 هشرف فنً خارجً ) هن الررتٍح والرعلٍن (  اٌفٍد اسعذ   األسرار/

 -الطالب الوشاركٍن فً الرذرٌة هً :وأسواء 

 هالحظاخ االســـــــــن م

  ضبري صالذ علّ مزُلّ شزب 1

ٓ مسمُد ضعذ 2   شرٔه مسمُد مصطف

  شفبا مسمذ ضعذ مسمذ أُٔة 3

ٓ أزمذ الغٕطٓ 4   عجذالرزمه أٔمه الذضُل

  مرَي عجذ اللطٕف عجذ الفزبذ ضعذ 5

ِ مرزَق 6 ٓ غبز   مرٔم وبصر نزس

ُ زطٕه وٍّ 7   علّ مسمذ علّ أث

ِ ثطُٕوّ مسمذ نض  اهلل 8   ٌبخر زمذ

  ٌبخر مسمذ ممذَذ يثرإٌم الشبمٓ 9

  ٔبرا أزمذ علّ أزمذ عىس 11

11  ّ   ٔبرا مرضّ ثذٔر ثذٔر الدرارن

  ٔبضمٕه اثرإٌم ضٕذ مسمذ مسمذ عجذ المدٕذ 12

  ٔبضمٕه رخت زطه رمضبن أثُ شىت 13

  السمٕذ المزبَِ ٔمىّ اثرإٌم عجذ 14

ِ ثُٕمّ طبٔ  15   عجٕر زمذ

  مىً اهلل عجذ المدٕذ عجذ الطالس 16
 

 -على الىحى التالى :م2121/2121علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     

ّ األَل الثالثت للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م 25/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  الفص  الذراض

الخميس حتى م  21/12/2121االحد، على أن تكىن الفترة مه م14/1/2121الخميس جميع التخصصاث ويىتهى  والرابعت

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة 24/12/2121

 ّ  الثالثت والرابعتاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت 28/2/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  الثبوّالفص  الذراض

ترة تربيت م ف 22/4/2121م حتى 18/4/2121على أن تكىن الفترة مه  م ،13/5/2121جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1جميع التخصصاث فقط بعتالثالثت والراوذلك للفرقتيه عمليت متصلت لمدة اسبىع 
 

  َرفضلُا ثمجُل نبئك االززراس َالزمذٔر،،،، 

 

 رئٕص لطم الزذرٔت
 

 

َكٕ  الزلٕخ لشئُن الزعلٕم َالطالة  

 َرئٕص لطم المىبٌح  

 

 د/ مسمُد اثرإٌم عجذ العسٔس(2)أ 



 

 
 

 


