
 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الثالثةالفرقة  –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  االثٌيييوم التدرية /          (2)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

ٟ   َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  اٌفىش٠ح ُ اٌصاٌس  د/ دا١ٌا اتشا١٘

 األًِ
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 
 71/3/0100َاٌخ١ّظ 

 د/ صفاء صا٠ذ 

ٝ اٌغ١ذ  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس  َ ِصطف  د/ أغا

 -اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :ٚأعّاء اٌطالب 

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  أزّذ ػثذاٌغالَ ػثذاٌّؼطٟ اٌغد١ٕٟ 1

  ازّذ خاٌذ ِسّذ اٌفشاخٝ 2

  أعاِح زغٓ ِسّذ ػٍٟ زداج 3

  اتأٛب اتشا١ُ٘ ٔاشذ ٠ٛعف 4

  اترغاَ اششف  ع١ف إٌصش ٠ٛعف 5

  اتشا١ُ٘ خ١ّظ خ١ٍفٗ اتشا١ُ٘ خ١ٍفٗ  6

  شش٠ف وّاي اتشا١ُ٘ اٌمٍّاٚٞاتشا١ُ٘  7

  اتشا١ُ٘ ػثذاٌؼض٠ض اتشا١ُ٘ ِسّذ  8

  اتشا١ُ٘ ػضخ ِسّذ زغثٛ 9

  ازّذ اٌغ١ذ اتشا١ُ٘ ازّذ 11

  مشتٝازّذ اٌغ١ذ ػثذاٌؼض٠ضػثذاٌؼاي اٌ 11

  ازّذ تذ٠ش عؼذ اٌشٕٛأٝ  12

  ازّذ تالي ِسّذ ػثادٖ  13

  اس٠ح ازّذ ِسغٓ اتٕٛ٘طش 14

  اٌغراس زاِذ ازّذ ششف اٌذ٠ٓ ازّذ ػثذ 15

 
 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  دراسى انثبنىانفصم ان

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

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (0)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

 د/ صفاء صا٠ذ  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  األًِ

 إٌٛس 
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
ٝ اٌغ١ذ  َ ِصطف  د/ أغا

ٟ  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  اٌفىش٠ح ُ اٌصاٌس  د/ دا١ٌا اتشا١٘

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  اعاِٗ ِسّذ تاٟ٘ ِصطفٟ اتٛس٠ذٖ 1

  ازّذ ِسّذ ِسّذ زّٛدٖ ػثذاٌمادس 2

  اعشاء اششف اٌغ١ذ ػٛض اٌؼمذٖ 3

  اعشاء تذس ِصٍسٟ ػثذ اٌٍط١ف عٍطاْ 4

  ازّذ ٘شاَ ذاج اٌذ٠ٓ اتشا١ُ٘ شٍثٟ 5

  اعشاء شاوشػثذاهلل خاد  6

  اعشا ء شؼثاْ لطة خطاب 7

  ػثذاٌغالَاعشاء ِسّذ زّضٖ ػٍٟ  8

  اعشاء ِسّذ صاٌر شٕاٚٞ ِٛعٟ 9

  اعشا ء زاذُ ػثذاٌدٛاد ػٛض  11

  اعشاء زغٓ ازّذ ِسّذ ٔاصش 11

  اعشاء سضٛاْ ازّذ اٌغٕٙٛسٞ  12

  اعشاء ١ٌٚذ ِسّذ ػضخ 13

  اعّاء اتٛا١ٌض٠ذ ػثذٖ ػٍٟ اٌؼطاس  14

  اٌش١ّاء ِا٘ش ػٍٟ اتشا١ُ٘ زّذ 15
 

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 قجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،وتفضهوا ث

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (3)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

ٝ اٌغ١ذ َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  إٌٛس  َ ِصطف  د/ أغا

 اٌفىش٠ح
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
ُ اٌصاٌسٟ  / دا١ٌا اتشا١٘

 د/ صفاء صا٠ذ 70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  األًِ

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ىٗاِأٟ ازّذ ازّذ ِسّذ وش 1

  اِأٝ صثشٞ ػثذ اٌس١ّذ اٌغ١ذ  2

  اًِ تاعُ ِسّٛد ع١ٍّاْ ػثذ اهلل 3

  اتٛ ٔؼ١ُ  اتشا١ُ٘  اعّاء اٌغؼ١ذ ِسّذ 4

  اعّاء اٌغ١ذ ِٕذٚس غاصٞ  5

  اعّاء سضا اتشا١ُ٘ ِسّذ اٌطثاش  6

  اعّاء سضا صوش٠ا زغٓ  7

  ِؼر١كاتشا١ُ٘  اعّاء عؼ١ذ عؼ١ذ  8

  اعّاء عالِٗ ازّذِسّذ عالِٗ  9

  ػثذاٌغالَاعّاء ػادي ِسّذ  11

  اعّاء فٛصٞ ِسّذ زغ١ٓ اتٛػٛف  11

  اٌدًّاعّاء ِسّذ ػثذ اٌؼض٠ض زغٓ   12

  اعّاء ِسّذ ػثذ اٌفراذ ِثشٚن 13

  اعّاػ١ً عاٌُ اعّاػ١ً ِسّذ خٛدٖ  14

  االء خّاي ِصطفٟ اٌسٕطٛس  15

 
 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (4)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  اٌفىش٠ح

 َ 5/70/0107االزذ األًِ
 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 
 71/3/0100َاٌخ١ّظ 

 ْ  د/ ازّذ فشج اٌغّا

ٟ ػثذ اٌفراذ ٔص١ش  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس   د/ س٠ساب اٌذعٛل

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  االء خ١ًّ فرسٟ ِٕصٛس  1

  اٌغ١ذ طٍسح ِسّذ ِسّذ اٌطشاتٍغٟ 2

  االء عؼذ ػثذٖ ػٍٟ اٌمشتاذٟ 3

  ِٙذٜاالء عؼ١ذ ازّذ خ١ّظ ِسّذ  4

  االء ػاطف اٌغ١ذ خؼفش 5

  االء ِسّذ ػثذ إٌّؼُ ازّذ اتٛ زطة 6

  اٌض٘شاء ِا٘ش ػٍٟ اتشا١ُ٘ زّذ 7

  ًاٌغ١ذ خاٌذ اٌغ١ذ ِسّذ زغ١ٓ اٌط٠ٛ 8

  ا١ِٕٗ اعّاػ١ً ازّذ ِسّٛد صغٍٛي 9

  ا١ِٕٗ ػصاَ صالذ اٌذ٠ٓ ت١ٍٟ 11

  ا١ِشج ػثذ اٌٍط١ف سخة عاٌُ اٌسذاد  11

  ِسّٛد اتٛاٌّؼاطٟ ػثذاٌغالَا١ِشٖ  12

  اًِ ِسّذ اٌغ١ذ ػطٖٛ  13

  ػثّاْا١ِٕٗ ػثذ اٌؼض٠ض شساذٗ  14

  ا١ِشٖ ِغشتٟ ِسّذ اتشا١ُ٘ ػثّاْ 15

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول
 الخميس م حتى 12/12/2121 االحد  م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

 الخميس م حتى 17/4/2122 االحد  ن تكىن الفترة مهم ،  على أ 12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (5)  الوجووعة رقنم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

 د/ ازّذ فشج اٌغّاْ َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  األًِ

 إٌٛس 
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 ٟ  ػثذ اٌفراذ ٔص١شد/ س٠ساب اٌذعٛل

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  اٌفىش٠ح

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ا١ِّٗ ِسّذ ػثذاٌغفاس ِسّذ عّه  1

  ا١ِشٖ اٌغ١ذ ِسّذ اٌذوشٚسٜ 2

  أرصاس ِسّذ اٌغ١ذ دػثظ 3

  ا٠ّاْ ازّذ ِسّذ صٌط  4

  ِسّٛد ِسّٛد ِصطفٟ ِسّذا١ِشٖ  5

  ا٠ّاْ اٌشساخ تغ١ٟٛٔ ػثذاٌّد١ذ 6

  ا٠ّاْ عؼذ اتٛشؼ١شغ ازّذ اتٛفاطّٗ 7

  ا٠ّاْ عؼذ ػثذ اٌصّذ خ١ش اهلل  8

  ا٠ّاْ ػادي ػٍٟ غاصٞ غاصٞ  9

  ا٠ّاْ ِسّذ ازّذ عاِٟ اٌشاٍِٟ 11

  ا٠ّاْ ِسّذ اٌشٛادفٟ واًِ 11

  ا٠ٕاط صفٛخ ِٙذٞ ِسّذ ِسّذ  12

  ا٠ٗ اٌغؼ١ذ ازّذ شىش 13

  ا٠ٗ اٌشساخ فشج ِسّذ  14

  ا٠ٗ اهلل خاٌذ ِاضٝ ػثذ اٌغراس 15

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اندراسى انثبنىانفصم 

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

 1لك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذ21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (6)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

ٟ ػثذ اٌفراذ ٔص١ش َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  إٌٛس   د/ س٠ساب اٌذعٛل

 اٌفىش٠ح
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

 د/ ازّذ فشج اٌغّاْ 70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  األًِ

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  أ٠ح خالي ِسّذ زداصٞ 1

  ا٠ٗ سفؼد اٌغ١ذ صِشٖ 2

  ا٠ٗ ػٍٝ زغٓ ازّذ ػثذ اٌّؼطٝ  3

  ا٠ٗ ِسّذ اعّاػ١ً فشزاخ  4

  ا٠ٗ ِسّذ ػثذ اٌفراذ عؼذ 5

  ا٠ٗ ِسّذ ِسّذ اٌغ١ذ خاب اهلل  6

  ا٠ٗ ػثذ اٌشزّٓ ٠ٛٔظ اٌغ١ذ اتشا١ُ٘ 7

  ا٠ٗ ٚفا اٌغ١ذ ِسّذ اتٛ اٌدذا٠ً 8

  ا٠ٗ ٠اعش ػثذ اٌثاعط ػثذ ستح       9

  تغّٗ طاسق ِصطفٟ ػٍٟ اٌدٕذٞ 11

  ِسّذزث١ثٗ ازّذ ِسّٛد  11

  زث١ثٗ تش١ش اٌغ١ذ ازّذ اٌسّالٝ  12

  زث١ثٗ خاٌذ اٌغ١ذ ازّذ اٌغ١ذ 13

  زث١ثٗ ٠غشٞ ػثذ اٌٛ٘اب اٌفشِاٚٞ 14

  خٍٛد صالذ ػط١ٗ ِصطفٟ 15
 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

قتيه الثالثت م للفرقت األولى رياض األطفال وللفر 26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (7)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  اٌفىش٠ح

 َ 5/70/0107االزذ األًِ
 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 
 71/3/0100َاٌخ١ّظ 

 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس 

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ٕ٘شٜ خٍٗ خ١ًٍٔشأخ  خاو١ٍٓ  1

  زٕا خ١ًٍ ػثذ اٌغ١ذ خ١ًٍ 2

  زٕاْ اٌغ١ذ سشاد ِصطفٟ اٌّغٕٟ  3

  ز١ٕٓ ٠ٛعف زّذٞ ػثذ اٌمادس 4

  خاٌذ خاد اهلل ع١ٍّاْ تغ١ٟٛٔ 5

  خٍٛد ِشٚاْ ِسّذ ِسّذ شثأٗ  6

  دا١ٌا فىشٞ ازّذ ػثذ اٌشزّٓ 7

  دػاء ػاطف ازّذ ساضٟ 8

  د١ِأٗ وّاي روٟ وّاي تذٚٞ  9

  د٠ٕا صالذ اٌذ٠ٓ ِسّذ طٗ خ١ٍفٗ 11

  د٠ٕا ػثاط ػثذ اٌفراذ اتٛشؼ١شغ  11

  خاٌذ ِسّذ ِسشٚط ػثذاٌس١ّذ ػثذاٌؼاي 12

  خٛدٖ خٍٛد اتشا١ُ٘ سشاد 13

  د٠ٕا ١ٌٚذ ازّذ اعّاػ١ً ػف١فٟ  14

  روشٞ ِسّذ اٌغ١ذ اٌسّشاٚٞ 15
 

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  دراسى انثبنىانفصم ان

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

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (8)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  األًِ

 إٌٛس
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  اٌفىش٠ح

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  سٚاْ ِسّذ فرسٟ ِسّذ عؼذ 1

  زغٓسزّٗ زٍّٟ صاتش ػثاط  2

  ساتر اٌغ١ذ ت١ِٟٛسزّٗ  3

  سشا ا٠ّٓ سشاد اتشا١ُ٘  4

  سٚاْ اٌغ١ذ ػطااهلل ػثذاٌد١ًٍ ِسّذ  5

  ػٍٝ سٚاْ ِصطفٟ ػالَ 6

  س٠ٙاَ سِضاْ اٌطٕطاٚٞ ِسّذ  7

  س٠ٙاَ وّاي فإاد اتٛ ص٠ذ ِٙذٞ 8

  سا١ٔا اٌغ١ذ ػثذ اٌفراذ اتشا١ُ٘ ِؼٛض  9

  صوش٠ا سِضاْ صوش٠ا ازّذ 11

  ِسّذ ػثذاٌشز١ُ غش٠ةص٘شاء واًِ  11

  سٚد٠ٕٗ ازّذ طٗ اتشا١ُ٘ 12

  ص٠ٕة خاٌذ ِٕصٛس إٌداس 13

  ص٠ٕة ِطاٚع ِصطفٝ اٌذ٘الْ 14

  سٚضح ٔغ١ُ ػٍٝ اتشا١ُ٘ ػٍٝ 15

  يحًد يصطفى يحًد يحًد انحداد 16
 

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

 الخميس م حتى 17/4/2122 االحد  لى أن تكىن الفترة مهم ،  ع 12/5/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (9)  الوجووعةرقن م         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  إٌٛس

 اٌفىش٠ح
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  األًِ

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  س٠ُ ػثذ اٌؼض٠ض أزّذ ػثذ اٌدٛاد 1

  سٚاْ ٠اعش ازّذ فٛصٞ ع٠ٍُٛ 2

  ص٠ٕة صوش٠ا اتشا١ُ٘ صوش٠ا ِٕصٛس   3

  ص٠اد ِسّذ ِسّذ ػثذ اٌّد١ذ اتٛ اٌغشب 4

  ص٘شاء ِسّذ ٠س١ٟ ِصطفٟ سصق 5

  االزٛي ػثذ اٌش١ٙذص٠ٕاخ سشذٞ  6

  ص٠اد ػصاَ صالذ ػثذإٌّؼُ ػثذاٌفراذ 7

  ص٠ٕة ٚائً ِسّذ ػثذاٌدٛاد شش٠ف 8

  ع١ٍّاْ ػٍٟ عاسٖ ع١ٍّاْ ٠ٛٔظ 9

  ص٠ٕة ػٍٝ تغ١ٛٔٝ ػٍٝ ازّذ خاداهلل 11

  عاسج سِضٞ ٠ٛعف ػٛض اتٛعى١ٓ 11

  عاسج ع١ٍّاْ ع١ٍّاْ اٌصؼ١ذٞ  12

  اٌّمصٛد ػثذ اٌشسؤفعاسٖ ػثذ  13

  عؼاد ِسّٛد ازّذ ِسّذ اٌذٚذ 14

  عٍّٟ اٌغؼ١ذ ِسّذ ِسّذ اٌّال 15

  ٘ذ٠ش شؼثاْ فٛصٜ ػثذ اٌرٛاب ِٛعٝ 16

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خكفر انشيجبيعة 

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (22)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  اٌفىش٠ح

 األًِ
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس 

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  عٍّٟ ػثذاٌشزّٓ ازّذ ٠ٛٔظ سخا  1

  عّاذ أٛس سِضاْ ِسّذ اٌىفٛسٞ  2

  عّاذ ضازٟ ػٍٟ ِسّذ صغٍٛي  3

  ع١ّشٖ اششف وّاي ػثذ اٌس١ّذ  4

  عٙاَ زاذُ ػثذاٌىش٠ُ اتٛغ١ث 5

  ع١ٍٙٗ ازّذ صثسٟ زرسٛخ 6

  ع١ٍٙٗ اعّاػ١ً ػثذاٌسى١ُ اتٛ ػّاسج 7

  اٌض٠اخع١ٍٙٗ وش٠ُ ػثذ اٌؼ١ٍُ ازّذ  8

  عٛعٓ ١ِٕش ٠ٛعف سعالْ  9

  عؼذ اٌشاٍِٟ اٌشاٍِٟ عؼذ اٌفاس 11
  ػثذ اٌؼض٠ضعٛعٛ اٌثذٚٞ ػثذ اٌس١ّذ  11

  شإ٘ذٖ ازّذ اٌغؼ١ذ ِسّذ لٕذ٠ً 12

  ششٚق زغٓ ِسٟ اٌذ٠ٓ اتٛا١ٌٍف 13

  فٛص٠ٗ ِسّذ خّؼٗ ػثذ اٌخاٌك 14

  شٙذ ػثذ اٌؼاطٟ ػٍٟ خ١ّظ 15

  زّادٜ ِسّٛد ٔاصش ازّذ 16
 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،وتفضهوا 

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (22)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  األًِ

 إٌٛس 
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  اٌفىش٠ح

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ش١ش٠ٓ ٚخذٞ ِسّذ اٌضػ٠ٍٟٛ 1

  ش١ّاء ع١ّش ِسّذ تغ١ٟٛٔ ل١مٟ 2

  ش١ّاء ػثذاٌشزّٓ ػٛض س٠ساْ 3

  اتشا١ُ٘ ِسّذ اٌفخشأٟش١ّاء ِسّذ  4

  ػثذ اٌؼاطٝ ش١ّاء ِسّذ شؼثاْ 5

  ش١ّاء ِّذٚذ وّاي ػثذ اٌّمصٛد 6

  شش٠ف ١ٌٚذ سِضاْ ػثذاٌس١ّذ اٌّغٍّأٟ 7

  ضسٟ ػثذ اٌّسغٓ فرسٟ ػثذ اٌٛ٘اب 8
  ػادي ض١اء فرسٟ ِخ١ّش اتٛشادٞ  9

  ػاطف ِسّذ اٌششت١ٕٟ ِسّذ 11

  اٌخزسخٟػضٖ ػٍٟ اتشا١ُ٘ ػٍٟ  11

  ػٍٝ اششف ػٍٝ اٌسغا١ٔٓ ػٍٝ 12

  ػّش خاٌذ ٠ٛعف عالِٗ 13

  ػثذاٌٍط١ف ٠اعش اتشا١ُ٘ صِشٖ 14

  ػثذاٌشزّٓ ِسّذ وّاي اٌغ١ذ اتٛاٌشٙٛد 15

  ِسّذ صالذ زغٓ ِسّذ 16
 

 -التالى : الىحىم على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1صلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت مت 17/12/2121
م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (20)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  إٌٛس

 اٌفىش٠ح
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  األًِ

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ػّش ع١ف االعالَ ػثذ اٌس١ّذ زاِذ 1

  ٠ّٕٝ ِسّٛد تغ١ٛٔٝ ِصطفٝ   2

  صثا زغاَ اتشا١ُ٘ غاصٞ  3

  صثشٞ اششف صثشٞ ازّذ 4

  ػّشٚ ِسّذ اٌؼذٜٚ ػٍٝ 5
  غادٖ سفؼد ػثذاهلل ِسّٛد 6
  غادٖ ٔؼّاْ ٠ٛٔظ ِسّذ  7

  غاصٜ سِضاْ ِسّذ                  8

  فاذٓ ِسّذ ػٍٟ ػٍٟ اٌسالج  9

  فشذ ػّشٚ ِسّذ ِسّذ اعّاػ١ً 11

  فش٠اي ع١ّش ِصطفٟ ػٍٟ خ١ٍفٗ 11

  وّاي عؼ١ذ وّاي ِسّذ 12

  وٛثش ا٠ّٓ ازّذ ازّذ اٌثس١شٞ 13

  ١ٌّاء عاٌُ ِسّذ ػطاهلل 14

  ِاعٗ ػادي ِسّذ زٕثً  15

  ػٍٝ ػثذاٌدٛاد ٠ٛعف زاِذ 16
 

 
 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 قجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،وتفضهوا ث

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (23)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  اٌفىش٠ح

 األًِ
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس 

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ِاٌه عاِٟ ػثذ اٌؼض٠ض تذ٠ٛٞ 1

  ِسّذ اتشا١ُ٘ ػثذ اٌرٛاب اتشا١ُ٘ عاٌُ 2

  ِسّذ ازّذ طٗ ازّذ طٗ 3

  روٟ ِسّذ  سِضاِْسّذ  4

  ِسّذ اششف ِسّذ اٌؼششٞ 5

  ِسّذ صاٌر ِٕصٛس صاٌر 6

  ِسّذ اٌغ١ذ ع١ٍّاْ عالَ اٌشٙاٚٞ 7

  ِسّذ اٌغ١ذ ػٍٟ اتٛشؼ١شغ 8

  ِسّذ زغٕٟ اعّاػ١ً ِسّٛد ػٍٝ 9

  ِسّذ ػثذ اٌؼض٠ض ِسّٛد ػثذاٌؼض٠ض 11

  ِسّذ فرسٟ ِصطفٟ زغثٛ 11

  ِسّذ فش٠ذ ازّذ ع١ٍّاْ اٌغ١ذ  12

  ِسّٛد ازّذ ػثذاٌّؼطٟ تٍراخٟ 13

  ِسّٛد ِسّذ ازّذ ػط١ٗ اتٛساخر 14

  ِسّٛد ِسّذ اٌغ١ذ صادق ِسّذ 15

16   

 

 -الىحى التالى :م على       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  األولانفصم اندراسى 

 الخميس م حتى 12/12/2121 االحد  م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 
 1قتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفر 17/12/2121

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خكفر انشيجبيعة 

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (24)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  األًِ

 إٌٛس 
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  اٌفىش٠ح

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  اٌّطٍة ػط١ٗ ِسّٛد ِسّذٞ ػثذ 1

  ِسّٛد ِصطفٟ اٌغ١ذ ػثذاٌفراذ 2

  ِذ٠سح اعؼذ خ١ًّ زغٓ تذس 3

  ِشٖٚ ػٍٟ ِسّذ ػٍٟ طثٕدٗ 4

  ِش٠ُ ِسّذ ػثذ اٌّد١ذ ػثذ اٌٍط١ف 5

  ِٕاس ِسّذ ػثذ إٌّؼُ ع١ٍُ 6

  ِٕٗ اهلل زاِذ ِسّٛد ِسّذ زاِذ 7

  ِٟ ػٍٟ ِسشٚط ػٍٟ اٌؼثغٟ 8

  ِغؼٛدِٕاس ازّذ فرسٟ ِسّٛد  9

  ِٕاس صالذ ػثذ اٌس١ٍُ ػثذ اٌؼض٠ض 11

  ِصطفٟ سضا ِصطفٟ اتشا١ُ٘ 11

  ِصطفٝ ػّش اتٛ اٌفرٛذ ػّش 12

  ِٕٗ ازّذ ػٍٟ اعّاػ١ً 13

  ِؼرض ٚخذٜ زٍّٝ ػٍٝ  14

  ِٕٗ اهلل ِصطفٟ اتٛ اٌفرٛذ ػذٚٞ 15

16   

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

تيه الثالثت م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرق 26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (25)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  إٌٛس 

 اٌفىش٠ح
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 
 71/3/0100َاٌخ١ّظ 

 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  األًِ

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ِٕٟ اٌغ١ذ ازّذ ِسّذ ٔاصش 1

  ِٕٟ شساذٗ ٠ٛعف ِسّذ 2

  ِٕٝ ِسغٓ ػثذ اٌؼض٠ض ػّاسٖ 3

  ِٕٗ اهلل ِا٘ش اٌغ١ذ ٠ٛعف خؼفش 4

  ِٛدج ِا٘ش ِسّذ ازّذ اتٛ زطة 5

  ِٕٗ اهلل ِسّذ اتشا١ُ٘ لطة اٌصؼ١ذٞ 6

  ١ِاس ِسّذ اتشا١ُ٘ تغ١ٟٛٔ 7

  ١ٔشج اٌغ١ذ ػٍٟ ازّذاتٛػ١أٗ 8

  ٔادٞ لذسٞ ٔؼّاْ اٌضػ١مٟ 9

  ٔا٘ذ ػادي ِسّذ ػثذ اٌذائُ  11

  ٔا٘ذ ػثذ اٌؼض٠ض طٍثٗ ػثذ اٌصّذ 11

  ٔدالء ػٍٟ ػثذ اٌغالَ ِسّذ 12

  ٔدٛٞ اٌث١ٍٟ ااٌشساخ ازّذ 13

  ٔذا ا٠ٙاب اٌغ١ذ إٌششذٟ 14

  ٔذا صالذ اٌّغاٚسٞ اتٛ اٌؼ١ٕٓ 15

  صالذ ِدذٜ اتشا١ُ٘ ػثذاٌشزّٓ غاٌٝ 16

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

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

 1اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة 21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (26)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  اٌفىش٠ح 

 األًِ
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس 

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ٔذٞ ػثذاٌٍط١ف ػثذاٌؼظ١ُ ٠ٛٔظ  1

  ٌث١ة ِسّٛد ٔذٞ فٛصٞ 2

  ٔذٞ ِسّذ اتشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ  3

  ٔذٞ ِسّذ ِسّذ خطاب  4

  ٔذٞ ِشخاْ ِغؼذ فا٠ذ  5

  ٔف١ٓ طٍؼد اٌغطٛزٟ ػثذاٌّد١ذ  6
  ٔٙاد ِسّذ ِسّٛد خٕافظ 7

  ٔٙاي اٌغ١ذ اٌشٕاٚٞ ازّذ شٛاف 8

  ٔٛسا زٍّٟ اتشا١ُ٘ ػاتذ٠ٓ 9

  ٟٔٙ اششف ِسّذ غأُ ِسّذ 11
  سشٛأْذٞ ػثذاٌس١ّذ فرر اهلل  11

  ٔذٜ ِسّذ ػط١ح زذ٠فح 12

  ٔصش خّاي ٔصش اٌغؼ١ذ 13

  ٔٛسٖ ػثذاٌٍط١ف ػثذإٌّؼُ ِسّذ اٌفمٟ  14

  ٔٛس٘اْ أششف ِسّذ ِسّٛد اٌشساخ 15

  ازّذ صثسٝ ازّذ ِسّذ اتٛاٌخ١ش 16

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول
 الخميس م حتى 12/12/2121 االحد  م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121

قتيه الثالثت م للفرقت األولى رياض األطفال وللفر 26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خجبيعة كفر انشي

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (27)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  األًِ

 اٌفىش٠ح
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 

 71/3/0100َاٌخ١ّظ 
 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  إٌٛس 

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ٔٛس٘اْ سِضاْ ػٛض ِسّذ ٔؼٕاػٗ 1

  ٔٛس٘اْ عاِر ػثذاهلل تذس 2

  ٔٛس٘اْ شؼثاْ اتٛشؼ١شغ ػثذاٌخاٌك  3

  ٔٛس٘اْ ػثذاٌٙادٞ اٌثذٚٞ ػثذاٌٙادٞ 4

  ػثذ اٌمادس اٌدشْٔٛس٘اْ ِسّٛد  5

  ٔٛس٘اْ ِذزد ِسّذ ػصفٛسٖ  6

  ٍٔٙٗ ِسّذ طٕطاٚٞ ِسّذ طٕطاٚٞ  7

  ٔٛس٘اْ ِصطفٟ ِغؼٛد اٌشاِٟ 8

  ٠ٛ٘ذا ِسّذ ػثذاٌؼض٠ض ػثذ اٌغالَ 9

  ٔٛس٘اْ اتشا١ُ٘ ِسّذ غش٠ة 11

  ٘اخش اششف اٌغ١ذ ازّذ 11

  ٘اخش زغ١ٓ اٌغ١ذ اٌؼّٟ 12

  ٘اخش سخة طٗ اٌغ١ذ زث١ة  13

  ٘اخش سضا ػثذ اٌثالٟ زّذاْ زاِذ 14

  ٘اخش ع١ذ ازّذ ػثذ اٌّد١ذ ِسّذ  15

  ازّذ تذس ػٍٝ اٌشٕاٜٚ 16

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خانشيجبيعة كفر 

 كهية انترثية      

 انترثية انعًهية  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  – الفرقة الثالثة –تياى  تأسواء طالب التدرية الويداًي 

  يوم التدرية / االثٌيي         (28)  رقن الوجووعةم         0202/0200للعام الجاهعي 

 اٌّذسعح

 

 اٌفرشج اٌض١ِٕح ٌٍرذس٠ة
 اٌّششف

 ئٌٝ ِٓ

  َ  0/70/0107اٌخ١ّظ  71/0107َ/ 71االزذ  إٌٛس 

 األًِ
 َ 5/70/0107االزذ

 02/0/0100َاالزذ  

 َ 2/7/0100اٌخ١ّظ 
 71/3/0100َاٌخ١ّظ 

 

  70/5/0100َاٌخ١ّظ  73/3/0100َاالزذ  اٌفىش٠ح

 -ٚأعّاء اٌطالب اٌّشاسو١ٓ فٟ اٌرذس٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االعـــــــــُ َ

  ٘اخش ػثذاٌؼاي اٌغ١ذ ػّش تذ٠ش  1

  ٘اخش ِسّذ ِٛعٟ ػد١ثٗ 2

  ٘ا٠ذٞ فإاد اتشا١ُ٘ ػثّاْ اتشا١ُ٘ 3

  ٘ذٜ اتشا١ُ٘ ػثذ اٌدٛاد اٌصث١سٝ  4

  ٘ذٞ صثشٞ عؼذ ِسّذ 5

  ٘ذٞ ِسّذ ازّذ اتشا١ُ٘ تشش  6

  ٘ذ٠ش ِسّٛد ػثذاٌٍط١ف ػثذاٌؼض٠ض 7

  ٚفاء اٌغ١ذ شثً ِسّذ 8

  صاتش ِسّذ اٌغ١ذٚفاء ِسّذ  9

  ٚالء ازّذ ػٍٟ دساص  11

  ٠اسا ِسّذ زغاْ اتٛشؼ١شغ ٔصش  11

  ٠اع١ّٓ ازّذ اتشا١ُ٘ ِصطفٟ سِضاْ  12

  ٠اع١ّٓ دس٠ٚش ٚخذٜ اتشا١ُ٘ ت١ٍر 13

  ٠اع١ّٓ ِسّذ اتشا١ُ٘ ٘الي سصق 14

  اتشا١ُ٘ خاٌذ اتشا١ُ٘ ػثذاٌغالَ 15

  ازّذ اٌغش٠ة ػشفاخ ػشفاخ  16

 

 -الىحى التالى :م على       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  انفصم اندراسى األول

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 17/12/2121
قتيه الثالثت م للفرقت األولى رياض األطفال وللفر 26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم اندراسى انثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 وتفضهوا ثقجول فبئق االحتراو وانتقدير،،،،

 

 رئيس قسى انتدريت
 

 

وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة  

 ورئيس قسى انًنبهج  

 

 د/ يحًود اثراهيى عجد انعزيز(0)أ 
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