
 جبِعخ وفراٌشيز     

 وٍيخ اٌزرثيخ            

 اٌزضريت اٌّيضأٝ        

 ثرٔبِج اعضاص اٌّعٍُ ثبٌٍغخ االٔجٍيسيخ 

 

  الشهٍذ هصطفى تذوي الرسوٍة لغات   / األستار هذٌر عام هذرسةالسٍذ 
 تحٍة طٍثة ... وتعذ

 

أرٛجررٗ يٌرر  ضريبصرىُ ثجسيررً اٌشررىر الضررزمجبٌىُ   َ اْ 0202/0200يشررنٕ  ِررد ثررضا اٌعرربَ اٌضراضر  اٌجضيررض                 

 -: وباالرٝٚثيبٔبد اٌّجّٛعخ اٌطالثيخ ٌٍزضريت  اٌّٛلرح طٍجخ وٍيخ اٌزرثيخ ٌٍزضريت ثّضرضزىُ

 ات   ــرياضي التخـصــص/ )تعلٍن هوٍز(/ الراتعة الفرقة

 71  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم التذرٌة /

 هشرف فًٌ خارجً ) هي الترتٍة والتعلٍن (  حلوً عثذ الغفار علً   األستار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍي فً التذرٌة هً :

 هالحظات االســـــــــن م

  أدّض جّبي ِذّض عٍٝ يثرا٘يُ 1

  أدّض ِذّض يثرا٘يُ ِذّض     2

  يضراا عٍٝ عثّبْ اٌشٕبٜٚ 3

  شرف سبٌض اٌّغبزٜ عجض إٌّعُ ِذّض 4

  ضٕضش أضبِٗ ِذّض أثٛ لٛرٖ 5

  عجض اهلل ِذّض يثرا٘يُ ِذّٛص عضش 6

  عطيبْعجض اٌذّيض  نبرٓ دطٓ ِصطفٝ 7

  اٌجٕضٜعجض اٌطّيد دطٓ ِذّض صبثر  8

  زيضاْيثرا٘يُ ض اٌطيض أدّض ي٘بجر ضع 9

  دطبَ دّضيٓ عجض اٌصّض عٍٝ غبٌٝ 11

  ٔٛراْ عالا ٔصر اٌىِٛٝ 12

  وريُِٕضٚر ٘بجر ِذّض ثيِٛٝ  13

  ٘ضير يثرا٘يُ رنعذ اٌشٙبٜٚ 14

  شبور جّبي ِذّض عسة ِصطفٝ  15

  زيٕت ٘بٔ  عجض اٌشىٛر اٌطيض  16

  ضعض ِذّض ضعض عبِر ضٍيّبْ 17
 

 -م على الىحى التالى :2221/2222علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 

ٝ األٚي اٌفصً م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/12/2221: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌضراض

م  17/12/2221م حتى  12/12/2221م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه 

ٝ اٌثبٔٝ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2222: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م 21/4/2222م حتى  17/4/2222م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 
 2يت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطفترة ترب

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك االدزراَ ٚاٌزمضير،،،،

 

 رئيص لطُ اٌزضريت
 

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزعٍيُ ٚاٌطالة  

 ٚرئيص لطُ إٌّب٘ج  

 

 ص/ ِذّٛص اثرا٘يُ عجض اٌعسيس(2)أ 
 



 

 جبِعخ وفراٌشيز        

 وٍيخ اٌزرثيخ            

 اٌزضريت اٌّيضأٝ        

 ثرٔبِج اعضاص اٌّعٍُ ثبٌٍغخ االٔجٍيسيخ

 

   علً عثذ الشكىر لغات / األستار هذٌر عام هذرسةالسٍذ 
 تحٍة طٍثة ... وتعذ

 

الضزمجبٌىُ طٍجخ وٍيخ أرٛجٗ يٌ  ضيبصرىُ ثجسيً اٌشىر َ اْ 0202/0200يشرنٕ  ِد ثضا اٌعبَ اٌضراض  اٌجضيض              

 -اٌزرثيخ ٌٍزضريت ثّضرضزىُ اٌّٛلرح ٚثيبٔبد اٌّجّٛعخ اٌطالثيخ ٌٍزضريت وباالرٝ :

 كيميــــاء     التخـصــص/ )تعلٍن هوٍز(/ الراتعة الفرقة

 77عذد الطالب/   الثالثاء ٌىم التذرٌة /

 هشرف فًٌ خارجً ) هي الترتٍة والتعلٍن (  جىلٍا واصف  األستار/

: ً ً التذرٌة ه  -وأسواء الطالب الوشاركٍي ف

 هالحظات االســـــــــن م

  يضراا أدّض اٌطيض أدّض اٌشبنعٝ   1

  أضّبا جبثر ِغبزٜ ِذّض عٍيجٗ 2

  يٌٙبَ صالح عٍٝ يثرا٘يُ اٌطجبر 3

  أِيرٖ عبصي عطيٗ اٌطيض طٍذٗ 4

  أِيرٖ عجض اٌفزبح أِير عجبش 5

  ٘بشُآيٗ شب٘يٓ أثٛ اٌعٕيٓ  6

  رٚيضا يضّبعيً ِشزبر طٗ اٌسٚاٜٚ   7

  غبصح دبِض يثرا٘يُ أدّض صذصبح 8

  رٔب ضعيض عجض اٌفزبح دبنظ 9

  ِٕخ اهلل دّٛصٖ اٌشٛاصنٝ اٌطيض 12

  ييّبْ اٌطيض ِذّض نّٙٝ ِٛضٝ 11

  ييّبْ عجض اٌرديُ ِعرٚف اٌٍجبْ    12

  صٌٚذ ِذّض اٌطيض أدّض ِذّض   13

  ِذّض وبًِ ِصجبحِٕبر وبًِ  14

  ِذّض يبضر ثطيٛٔٝ ٘الي ِجرٚن   15

  أِبٔٝ أدّض ِذّٛص ِذّض ٔصبر 16
 

 -م على الىحى التالى :2221/2222علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     

ٝ األٚي م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/12/2221: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م  17/12/2221م حتى  12/12/2221م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ٝ اٌثبٔٝ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2222: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م 21/4/2222م حتى  17/4/2222م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 
 2لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك االدزراَ ٚاٌزمضير،،،،

 

 رئيص لطُ اٌزضريت
 

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزعٍيُ ٚاٌطالة  

 ٚرئيص لطُ إٌّب٘ج  

 

 ص/ ِذّٛص اثرا٘يُ عجض اٌعسيس(2)أ 
 

     



 جبِعخ وفراٌشيز    

 وٍيخ اٌزرثيخ            

 اٌزضريت اٌّيضأٝ        

 ثرٔبِج اعضاص اٌّعٍُ ثبٌٍغخ االٔجٍيسيخ

 

    الشهٍذ هصطفى تذوي الرسوٍة لغات  / األستار هذٌر عام هذرسةالسٍذ 
 تحٍة طٍثة ... وتعذ

 

الضررزمجبٌىُ أرٛجررٗ يٌرر  ضريبصرىُ ثجسيررً اٌشررىر   َ اْ 0202/0200يشررنٕ  ِررد ثررضا اٌعرربَ اٌضراضر  اٌجضيررض                 

 -: وباالرٝٚثيبٔبد اٌّجّٛعخ اٌطالثيخ ٌٍزضريت  اٌّٛلرح طٍجخ وٍيخ اٌزرثيخ ٌٍزضريت ثّضرضزىُ

    علوم بيولوجية التخـصــص/ )تعلٍن هوٍز(/ الراتعة الفرقة

 71  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم التذرٌة /

 هشرف فًٌ خارجً ) هي الترتٍة والتعلٍن (  ًصر ٌىسف  األستار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍي فً التذرٌة هً :

 هالحظات االســـــــــن م

  يضراا نٛزٜ شعجبْ شعجبْ يذٝ 1

  آيخ ِذّض ِذّض شٍجٝ 2

  ييّبْ ِذّض ِذّض اٌطيض اٌشٙضاٜٚ 3

  آالا ِذّٛص عجض اٌعسيس ِذّض اٌعٕبٔٝ 4

  ثطٍّخ ٔبصر عمً عجض اهلل عطيٗ 5

  صِيبٔٗ عسد ضٍيّبْ دٕب 6

  رؤٜ عبصي ِذّٛص ِذّض عجض اٌرؤف 7

  ريُ ضّير رزق اٌعشرٜ 8

  ِٕٝ ِجضٜ عجض اٌعٍيُ ِذّض ٘ٛيضٜ 9

  ٔٛر٘بْ رأنذ ثطيٛٔٝ عجض اٌمبصر ِذرَ 12

  أدّض يثرا٘يُ ِذّض اٌطيض اٌٍّيجٝ 11

  آالا ضبدٝ دجبزٜ نزخ اهلل   12

  عال عجض اٌفزبح عجضٖ ِذّض يٛضف    13

  اٌطيض لبضُِذّض ضعض ِذّض  14
 

 -م على الىحى التالى :2221/2222علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     

ٝ األٚي م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/12/2221: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض
م  17/12/2221م حتى  12/12/2221م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2222خميس والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى ال

 2فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط

ٝ اٌثبٔٝ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2222: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م 21/4/2222م حتى  17/4/2222م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك االدزراَ ٚاٌزمضير،،،،

 

 رئيص لطُ اٌزضريت
 

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزعٍيُ ٚاٌطالة  

 ٚرئيص لطُ إٌّب٘ج  

 

 ص/ ِذّٛص اثرا٘يُ عجض اٌعسيس(2)أ 
 

 

 

 

 



 

 جبِعخ وفراٌشيز 

 وٍيخ اٌزرثيخ            

 اٌزضريت اٌّيضأٝ        

 اعضاص اٌّعٍُ ثبٌٍغخ االٔجٍيسيخثرٔبِج 

 

  علً عثذ الشكىر لغات    / األستار هذٌر عام هذرسةالسٍذ 
 تحٍة طٍثة ... وتعذ

 

أرٛجررٗ يٌرر  ضريبصرىُ ثجسيررً اٌشررىر الضررزمجبٌىُ   َ اْ 0202/0200يشررنٕ  ِررد ثررضا اٌعرربَ اٌضراضر  اٌجضيررض                 

 -: وباالرٝٚثيبٔبد اٌّجّٛعخ اٌطالثيخ ٌٍزضريت  اٌّٛلرح طٍجخ وٍيخ اٌزرثيخ ٌٍزضريت ثّضرضزىُ

      علوم بيولوجية التخـصــص/ )تعلٍن هوٍز(/ الراتعة الفرقة

 9  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم التذرٌة /

 هشرف فًٌ خارجً ) هي الترتٍة والتعلٍن (  هحوذ السٌهىري   األستار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍي فً التذرٌة هً :

 هالحظات االســـــــــن م

  اثزطبَ ِذّض ضعض عجض اٌمبصر 1

  يضراا ِذّٛص ِٙضٜ ِذّٛص ثىر 2

  زيٕت دّضٜ ضعض  يثرا٘يُ أثٛاٌجالجً 3

  عٍيبا جّبي عٍٝ أدّض اٌجيٍٝ   4

  جيالْ جّبي ِذّض ِذّض اٌىٍيه 5

  نبطّٗ ِذّض ضعض عجض اٌٛ٘بة 6

  ٔٛر٘بْ نزٛح عطب اٌعّرٜ 7

  ِذّض عجض اٌّمصٛص عّر ٔضٜ ضّير 8

  ٔرِيٓ عبصي عجض اٌطّيد أدّض أِيٓ 9

  ٔجبح راضٝ وبًِ عّراْ   12

  ٔضا دّضٜ عجض اٌطزبر يثرا٘يُ جبصٚ   11

  ٘بجر اٌطعيض عجض اٌمبصر ِذٝ اٌضيٓ اٌمصيف 12

  ٘جٗ ثطيٛٔٝ ثطيٛٔٝ دطٓ اٌذٛنٝ   13

  ٚالا عجض اٌذّيض أدّض عجض اٌذّيض ِٛضٝ 14
 

 -م على الىحى التالى :2221/2222علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     

ٝ األٚي م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/12/2221: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض
م  17/12/2221م حتى  12/12/2221على أن تكىن الفترة مه م ،  6/1/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط

ٝ اٌثبٔٝ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2222: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م 21/4/2222م حتى  17/4/2222م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك االدزراَ ٚاٌزمضير،،،،

 

 رئيص لطُ اٌزضريت
 

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزعٍيُ ٚاٌطالة  

 ٚرئيص لطُ إٌّب٘ج  

 

 ص/ ِذّٛص اثرا٘يُ عجض اٌعسيس(2)أ 
 

 

 

 



 

 جبِعخ وفراٌشيز     

 وٍيخ اٌزرثيخ            

 اٌزضريت اٌّيضأٝ        

 اعضاص اٌّعٍُ ثبٌٍغخ االٔجٍيسيخثرٔبِج 

 

    الزهىر لغات  / األستار هذٌر عام هذرسةالسٍذ 
 تحٍة طٍثة ... وتعذ

 

أرٛجررٗ يٌرر  ضريبصرىُ ثجسيررً اٌشررىر الضررزمجبٌىُ   َ اْ 0202/0200يشررنٕ  ِررد ثررضا اٌعرربَ اٌضراضر  اٌجضيررض                 

 -: وباالرٝٚثيبٔبد اٌّجّٛعخ اٌطالثيخ ٌٍزضريت  اٌّٛلرح طٍجخ وٍيخ اٌزرثيخ ٌٍزضريت ثّضرضزىُ

 ا/ علــــــــــوم  التخـصــص/ )تعلٍن هوٍز(/ الراتعة الفرقة

 72  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم التذرٌة /

 هشرف فًٌ خارجً ) هي الترتٍة والتعلٍن (  عالء هحوذ سلٍواى    األستار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍي فً التذرٌة هً :

 هالحظات االســـــــــن م

  أدّض عٍٝ عجض اٌطالَ ضبرح 1

  ِٕزصر   يثرا٘يُ يثرا٘يُ اٌشذبد ضٙيٍخ 2

  اٌطيض عٍٝ شيّبا رثيد ٚنب 3

  ِذّض وّبي دّبصٖ نٛصٖ 4

  اٌطعيض عجض اٌذٍيُ عجض اٌىريُ ِٛضٝ 5

  يبرا ضبِٝ ِذّض ضالِٗ 6

  يّٕٝ ِذّض عجض اٌشبنٝ غبُٔ 7

  ايٗ ِذّض عجض اٌجٛاص ضعض   8

  عجض اهلل ضعض عجض اٌفزبح ِذّض  9

  ِذّض عالا عجض اٌمبصر االِبَ  12

  ٔٙبي عجض اٌذ  عٍٝ ِذّض شعيشد 11

  اضراا اثٛ اٌطعٛص اثرا٘يُ عجضاٌجٍيً  12

13   
 

 -على الىحى التالى : م2221/2222علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     
ٝ األٚي م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/12/2221: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م  17/12/2221م حتى  12/12/2221م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت 

ٝ اٌثبٔٝ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2222: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م 21/4/2222م حتى  17/4/2222م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك االدزراَ ٚاٌزمضير،،،،

 

 رئيص لطُ اٌزضريت
 

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزعٍيُ ٚاٌطالة  

 ٚرئيص لطُ إٌّب٘ج  

 

 ص/ ِذّٛص اثرا٘يُ عجض اٌعسيس(2)أ 
 

 

 

 

 



 

 جبِعخ وفراٌشيز    

 وٍيخ اٌزرثيخ            

 اٌزضريت اٌّيضأٝ        

 ثرٔبِج اعضاص اٌّعٍُ ثبٌٍغخ االٔجٍيسيخ

 

   الشهٍذ هصطفى تذوي الرسوٍة لغات  / األستار هذٌر عام هذرسةالسٍذ 
 تحٍة طٍثة ... وتعذ

 

أرٛجررٗ يٌرر  ضريبصرىُ ثجسيررً اٌشررىر الضررزمجبٌىُ   َ اْ 0202/0200يشررنٕ  ِررد ثررضا اٌعرربَ اٌضراضر  اٌجضيررض                 

 -: وباالرٝٚثيبٔبد اٌّجّٛعخ اٌطالثيخ ٌٍزضريت  اٌّٛلرح طٍجخ وٍيخ اٌزرثيخ ٌٍزضريت ثّضرضزىُ

 ا/ علــــــــــوم  التخـصــص/ )تعلٍن هوٍز(/ الراتعة الفرقة

 71  عذد الطالب/ الثالثاء   ٌىم التذرٌة /

 هشرف فًٌ خارجً ) هي الترتٍة والتعلٍن (  هجذي اتى الوجذ    األستار/

 -وأسواء الطالب الوشاركٍي فً التذرٌة هً :

 هالحظات االســـــــــن م

  اضراا اٌطيض عجض اٌٍطيف اٌطيض   1

  يضراا اٌطيض عٍٝ أدّض سٍف اهلل 2

  اٌطيض يضراا اٌطيض ِذّض ضٍيّبْ 3

  عٍٝ ِٛضٝ  يضراا عبصي عجض اهلل 4

  اٌس٘راا أيّٓ نٙيُ أدّض 5

  اٌمّذبٜٚعجض اهلل عجض اهلل اٌس٘راا ِصطفٝ  6

  ٘بجر عبثض اٌشٛاصنٝ صبٌخ 7

  ِذّض ِصطفٝ  ِذّض عجض اٌطزبر أِيرح 8

  ٜٚيثرا٘يُ ِذّٛص شٙب آيخ 9

  اآلٔٗ أدّض عصبَ عجض إٌعيُ آيخ 12

  دجٍص ريبض ِذّض اٌطيض آيخ 11

  جّعٗ عطٛح آيخ يبضر 12

  دٕبْ عٛض ضالَ عجض اٌعبطٝ   13

  ِذّض شريف ريٙبْ يٛضف أثٛ اٌفزٛحِ 14
 

 -م على الىحى التالى :2221/2222علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى     

ٝ األٚي م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/12/2221: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض
م  17/12/2221م حتى  12/12/2221م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2عت جميع التخصصاث فقطفترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

ٝ اٌثبٔٝ م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2222: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌضراض

م 21/4/2222م حتى  17/4/2222م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2222والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 2لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط فترة تربيت عمليت متصلت
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك االدزراَ ٚاٌزمضير،،،،

 

 رئيص لطُ اٌزضريت
 

 

ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزعٍيُ ٚاٌطالة  

 ٚرئيص لطُ إٌّب٘ج  

 

 ص/ ِذّٛص اثرا٘يُ عجض اٌعسيس(2)أ 
 

 


