
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ  

 

  ع ت١ٕٓ  اٌؽاِٛي / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح ثّعرضزىُطٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت 

   لغة عربية اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٠طرٞ اتٛ اٌطؼٛد ٠ٛضف   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ رضا وّاي اؼّذ اضّاػ١ً 1

  اضالَ ظّؼٗ اٌطؼ١ذ أٛر أتٛ ؾاٌػ 2

  اِأٟ ِؽّذ ػٍٟ اٌطؼ١ذ ِؽّذ ظثر 3

  ا٠ّٓ ػٍٟ ػثذاٌرؤف ِؽّذ ِؽّذ ؾاٌػ 4

  غرٚق ضؼذ رضا ِؽّذ ػط١ٗ ز٠ذاْ 5

  غ١ٙرٖ اترا١ُ٘ اؼّذ غر٠ة 6

  ِؽّٛد ػسخ اٌطؼ١ذ ٔٛر 7

  ٔث١ٍٗ ضؼذ ػثذاٌؽ١ّذ غ١ؽٗ 8

  ٔذٞ اؼّذ ٌطفٟ طٗ اٌّغازٞ 9

  ٘اظر غؼثاْ ؼط١ٓ اترا١ُ٘ 11

11   

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه يت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ع تٕاخ  ض١ذٞ ضاٌُ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   لغة عربية اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ضالِح طٍثح اٌّؽؽ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٗ ِؿطفٟ غازٞ اٌىفٛرٞ 1

  ا٠ّاْ ض١ّر ؾثرٞ ػٍٟ 2

  را١ٔا اؼّذ ض١ٍّاْ ِؽّذ ز٠ذاْ 3

  را١ٔا ِؽّٛد فٛزٞ در٠ٚع 4

  طٍؼد ػطراْ ِؽّذ ِؽّٛد 5

  ِؽّذ اغرف ِؽّذ ٠ٛضف اٌؿث١ؽٟ 6

  ِؽّذ خ١ًٍ اٌطؼ١ذ ػثذاٌّع١ذ اٌػرلاٚٞ 7

  ِر٠ُ رظة ؼٍّٟ ػثذاٌطرار راضٟ 8

  ِٕار ظّاي اٌذ٠ٓ ِؽّذ ػثذ رتٗ اٌط١ذ 9

  ٘ثٗ ؼثٛب ظّؼٗ ؼطٓ 11

11   

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   دضٛق  االغراف ع تٕاخ / ػاَ ِذرضحاألضرار ِذ٠ر اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   لغة عربية اٌرخـؿــؽ/ اٌصاٌصحاٌفرلح/ 

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ؾالغ اٌذ٠ٓ اترا١ُ٘ اتٛ ؼالٚج    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

ُ ػ١ٍثٗ 1   ا٠ّاْ ٔاؾف ػثذاٌؼظ١

  ػٍٟ ٠ٛٔص ػٍٟ اتٛؾمرا٠ٗ  2

  غر٠ٓ ِؽّذ رظة ِؿطفٟ غؼٍٗ 3

  ػثذاٌرؼّٓ رف١ف ػثذاٌرؼّٓ إٌعار 4

  ػثذاهلل ِؽّذ ِؽّذ خفاظٟ ػاِر 5

  ٔذا اٌؽط١ٕٟ ػثذاٌٛ٘اب ػٍٟ اٌمؿثٟ 6

  ٔذٞ ػّاد ػٍٟ إٌّراٚٞ 7

  ٔر١ِٓ ِؽّٛد ِؽّٛد اٌرفاػٟ اٌثذٚٞ 8

  ٔٛر٘اْ ػادي ِؽّذ ػٍٟ خٍف 9

11   

11   

12   

13   

14   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121
ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  اٌطؼ١ذ٠ح ع تٕاخ ض / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ٚتؼذذؽ١ح ط١ثح ... 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   لغة عربية اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػٍٟ ضالِح تذ٠ر  /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ ضؼذ ػثذاٌؼس٠س ػثذاهلل ِؿطفٟ 1

  اضراء ؼّذٞ ِؽّذ اٌفمٟ 2

  اضراء ِؽّذ ِؽّذ اتٛػالَ 3

ٞ اٌثذٚٞ ػثذاٌظا٘ر 4   اضّاء اٌثذٚ

  اضّاء ا٠ّٓ ضؼ١ذ خ١ٍفٗ 5

  اضّاء ا٠ّٓ ػثذاٌؽ١ّذ غر٠ة 6

  اضّاء ؼّادٖ ِؼٛـ ػصّاْ اٌّط١رٞ 7

  اضّاء ػثذاٌٍط١ف رِضاْ 8

ُ اٌثػالٚٞ 9 ْ ِطؼذػثذاٌرؼ١   افٕا

  االء ػّاد ؼ١ّذٖ اؼّذ 11

  اًِ ِؽّذ رغاد ػثذاٌفراغ اٌعؼفرٞ 11

12  ٟ   ا١ِرٖ ضؼذ فرػ اهلل ػثذاٌؼاط

  ا١ِرٖ ِؽّذ رغاد ٠ٛضف ظاب اهلل 13

  ا٠ّاْ ػادي ضؼذ اؼّذ ِؽّذ 14

15   

16   

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 
 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  اٌػ١ٙذ ؼّذٞ ع ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   لغة عربية اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ؾفاء اترا١ُ٘ اٌّىاٚٞ    /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٗ ػثذاٌٛاؼذ تاذغ ػثذاٌٛاؼذ اتٛ زا٠ذ 1

ُ ؼاِذ اٌط١ذ ؼط١ٓ  2   تطّٗ اترا١٘

ُ اتٛاٌفرٛغ اترا١ُ٘ 3   خٍٛد اترا١٘

  د١ٔا  ٚفا اٌط١ذ ِؽّذ اٌط١ذ ؼّٛدٖ 4

  د٠ٕا ِؽّذ ِؽّذ ِؽّذ ِٛضٟ 5

  د٠ٕا ٠ٛضف ِؼٛـ اؼّذ 6

  را١ٔا ػثذاٌثاضط اضّاػ١ً ِؽّذ 7

  ػطااهللرا١ٔا ػّاد ِؽّذ  8

  را١ٔا ِؽطٓ ظاد ِٕؿٛر فا٠ذ  9

  رٚضح ا٠ّٓ ٔاظٟ ػثذ اٌثاػس ػط١ح 11

  ر٠ُ ؼازَ ػٛـ طّاْ 11

  ضارٖ ػثذاٌؼس٠س ذٛف١ك إٌعار 12

  ضارٖ ؾالغ اٌذ٠ٓ ِؽّذ فإاد اترا١ُ٘ 13

  ضؼاد اترا١ُ٘ ؼطٓ ِؽّذ  14

  ض١ٙر ا٠ّٓ ِؿطفٟ اٌػٙاٚٞ 15

  اتٛػمادٖض١ٍٙٗ ِٛضٟ ض١ٍّاْ فرض  16

  اؼّذ ِا٘ر اٌط١ذ  ِؽّٛد اٌؼررتٟ 17
 

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

ٝ األٚي  والرابعتالثالثت للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  وفر اٌػ١خ ع تٕاخ ض  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ٚتؼذ ذؽ١ح ط١ثح ...

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   لغة عربية اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ؼطٓ ِطؼٛد خضر   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ػثذاٌرؼّٓ ِؽّذ فارٚق ِؽّذ ٠ٛضف  1

  ػال ػٍٟ ِؽّذ غازٞ تذٚٞ 2

  ػ١ٍاء وّاي ِؽّٛد اضّاػ١ً  3

  فرؽٟ اترا١ُ٘ فرؽٟ اترا١ُ٘ 4

  ِؽّذ فٛزٞ ِؿطفٟ ِطؼٛد ِؽّذ ِطؼٛد 5

  ِؽّٛد ٠ٛضف ِرضٟ اؼّذ 6

  ١ِٕر ِؽّذ ١ِٕر ِؽّذ ػٍٝ 7

  ِٙا رضا اٌطؼ١ذ ػٍٟ اٌط١ذ ا١ٌٍصٟ 8

  ١ِادٖ ؼّذٞ ِؽّذ ِؽّذ غاٌٝ 9

  ٔط١ثٗ اؼّذ ِؽّذ اٌؽؿٟ 11

  ؼّٛدٖ ِؽّذ ػٍٟ ػٛـ١ٔرٖ ض١ٍّاْ  11

  ٘اظر اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ خطاب 12

  ٘ذ٠ر اترا١ُ٘ ػثذاٌٙادٞ ػ١طٟ  13

  ٘ذ٠ر ٘أٟ اؼّذ اضّاػ١ً  14

  ٠اض١ّٓ ػٍٟ ػسخ ػٍٟ 15

  د٠ٕا ِؽّذ ضؼ١ذ ض١ذ اؼّذ اٌػافؼٝ 16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  يت متصلت لمدة اسبىع تربيت عملم فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

   ذضٛق اٌػ١ٙذ أٛر اٌؿ١ؽٟ ع ت / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ٚاٌرؼ١ٍُ (ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح   ِؽّذ ػثذ اٌٍط١ف اٌسغثٟ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  حًديٍ اضراء ِؽّذ ؼّذٞ ِؽّذ 1

  اضّاء ػٍٟ ِؽّٛد ػّر ذروٟ 2

  ا١ِرٖ تر٘اِٟ فىرٞ اٌؽازٟٔ 3

  ا٠ّاْ ػٍٟ ػٍٟ زلسٚق 4

  ؼطٕاء فا٠س اٌط١ذ ػمً ِؽّذ اٌػر٠ف 5

  ِؽّذ اتٛػط١ٗؼٕاْ اتاؾ١رٞ اترا١ُ٘  6

  ؼٕاْ ػٍٟ ئترا١ُ٘ اٌػاػر 7

  ضؼ١ذٖ ػثذاٌؼس٠س ػٍٟ ػثذاٌّع١ذ اٌؼثاضٟ 8

  ػسٖ اؼّذ فرؽٟ ِؽّذ ؼط١ٕٓ ػ١طٟ اٌسغثٟ 9

  ١ٌّاء اؼّذ ِؽّذ اتٛ اٌؼ١ٕٓ ظاب اهلل 11

  ِؽّذ ِؽّٛد ػصّاْ اٌثؽر 11

  ِٟ اٌط١ذ فرؽٟ ِؽّذ اٌرفاػٟ 12

  ١ِار ا٠ّٓ ػٍٟ ِؿطفٟ ِؽ١طٓ 13

  ١ِر٘اْ ِؽّذ رضا فرؽٟ إٌػار 14

  ٔذٜ ضاِٟ ؾثرٜ اٌذتٛر 15

16   

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

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

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

 1جميع التخصصاث فقط ثالثت والرابعتالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ع ت١ٕٓ  ض١ذٞ ضاٌُ / ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاألضرار اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌصاٌصحاٌفرلح/ 

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  دا١ٌا اٌمط   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  فرضاالء اٌطؼ١ذ فرؽٟ ػثذ اٌرؼّٓ  1

  ِطؼٛد اِاي ِؽّذ ظاتر 2

  اًِ ِا٘ر ِؽّذ ترواخ ػثذاٌرؼّٓ 3

  را١ٔا رفاػٟ غأُ ػط١ٗ 4

  ز٠ٕة ضؼ١ذ ػثذاٌؽ١ّذ ؾذ٠ك 5

  ضّاء ػثذإٌّؼُ ِؽّذ ٠ٛضف 6

  ض١ٍٙٗ اترا١ُ٘ ؼاِذ ػثذاٌٛاؼذ 7

  غ١ر٠ٓ ٘أٟ ػثذاٌؽ١ّذ ػط١ٗ ِؽّذ 8

  ػٛـ رِضاْ طٍؽح ِؽّذ خ١ٍفٗ 9

ٓ ِؽّٛد اضّاػ١ً  11   ِؽّذاٌىِٟٛٔر١ِ

ٟ اؼّذ 11   ٚضاَ اٌط١ذ ػٍ

12   

13   

14   

15   
 

 -على الىحى التالى :م 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 
ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

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

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

 1جميع التخصصاث فقط ثالثت والرابعتالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ع تٕاخ ض  ت١ال / ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاألضرار اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌصاٌصحاٌفرلح/ 

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اِاي اٌىِٟٛ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اسراء انسيد حايد عبد انسالو 1

  اسراء يصطفي يحًد يٕسف عهي  2

  اسًاء يحًد عبد انهطيف انسيد سًك  3

  ا٠ٗ ػثذاٌٙادٞ ػ١ذ اؼّذ زٔاذٟ 4

  تطّٗ ػٍٟ ػ١ذ فّٟٙ 5

  شرٚخ ِؽّذ ؼطٓ ِؽّذ ذٛف١ك 6

  خٍٛد ػثذاٌثذ٠غ اترا١ُ٘ ؾاٌػ اؼّذ 7

  خٍٛد ػط١ٗ ضؼذ ِؽّذ 8

  إٌّطاٚٞ رٚاْ ػثذ اٌطرار اٌط١ذ ِؽّٛد ؼطٓ 9

  ضارٖ ػثذإٌاؾر ِٕؿٛر اٌػرت١ٕٟ 11

  ضارٖ ػٍٟ ػثذاٌٍط١ف اٌؼطار 11

  يحًد جًال عبدانحٗ انًرشدٖ 12

13   

14   

15   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 
 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

   ع تٕاخ ق  ت١ال / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِٕاي اٌؿاٚٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  غ١ّاء رضا ِؽّذ ا١ِٓ 1

  ضؽٟ ػسخ ػسخ اٌغرتاٚٞ اترا١ُ٘ 2

  فاطّٗ ِؽّذ تذ٠ر ِؽّذ اتٛ اٌؼال ِرٌٟٛ 3

  ور٠ُ ِؽّذ ضالِٗ رت١غ ؼطٓ 4

  ِؽّذ طارق طٗ ِؽّذ رورٞ 5

  ِٕار طارق ػثذإٌّؼُ اترا١ُ٘ 6

  ٔاد٠ٓ ػثذاٌمادر ِؽّٛد اٌط١ذ 7

ٟ ػرفاخ 8 ٖ اؼّذ ػٍ   ١ٔر

ُ ِؽّذ اٌؿاٚٞ 9   ٘اظر ِؽّذ اترا١٘

ُ اٌط١ذ اؼّذ ػٍٝ ِؽّذ 11 ٖ اترا١٘   ٔٛر

ٖ غ١ُٕ 11 ٖ اٌط١ذ ػثذ   ٔؼّاخ ػثذ

  يجدٖ يحًد يحًد انٓالنٗ يحًد ابٕانُجا 12

  ؼ١ٕٓ ا٠ّٓ ػثذاٌؽ١ّذ ضرؼاْ ػثذاٌؽ١ّذ 13

  فاطّٗ ِعذٞ ػثذاٌؽ١ّذ ِؽّذاٌط١ذ إٌعار 14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

   ذر٠اْ خ . ا تاٌؽاِٛي  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػط١ح ِغازٞ رضالْ  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌط١ذ ِؽّذ اٌط١ذ اؼّذ 1

  ػ١اد ِؽّذ٠ط١ٓ  ا١ِرٖ ا١ِر  2

  اٌط١ذ ػٍٝا١ِٕٗ اٌط١ذ اٌطؼ١ذ  3

  ا٠ّاْ اترا١ُ٘ اؼّذ ِؽّذ 4

  ا٠ّاْ ِؽّذ ػثذاٌّٛظٛد رضٛاْ 5

  ذط١ُٕ وّاي ٠ٛٔص اٌط١ذ 6

  دػاء لذرٞ ػثذاٌؼس٠س 7

  ضارٖ اغرف ِٕؿٛر ػٍٟ 8

  تط١ٛٔٝ ػ١طٝغ١ّاء طارق فإاد  9

ٍ ْاَي عبد انحًيد عطيت  11   شري

  ػفاف ػاطف ػٕرر ػّر اٌثؽ١رٞ 11

  ػ١ٍاء طٗ ػثذاٌٛ٘اب ؼاِذ ػٍٟ 12

  اٌػافؼٟ اضّاػ١ًِر٠ُ غٍثٟ ِؽّذ  13

  ١ِادٖ ؾثرٞ ٠ٛضف ػثذاٌؽ١ّذ 14

  ٔذٜ ٠اضر ػثذاٌغفار ِؽّذ 15

ٟ ؼطٓ ػثذاٌّٛظٛد 16 ْ ١ٌٚذ فرؽ   ٔٛر٘ا

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه يت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

     ضخا إٌّٛرظ١ح خ . ا   / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  رتاب ػثذ اهلل اترا١ُ٘   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اضّاء ػرفٗ اترا١ُ٘ ػٛـ 1

  اؼّذ ِؽّذ ػثذ اهلل ترواخ 2

  اضراء خ١ًٍ ػٍٟ خ١ًٍ ضؼ١ذ 3

  اضراء ِؽّذ ػثذ اٌرازق ِٛضٝ غراتٟ 4

  ػط١ٗ ػثذ اٌؽ١ّذ  اضالَ ػثذاٌٍط١ف 5

  راضّاء ِٛضٟ تط١ٟٛٔ غرغ١ 6

  اٌػٛرٜ اغرلد خاٌذ ػطااهلل ػٍٟ 7

  اٌػاٍِٟ اٌغٕذٚرأورَ رظة  8

  االء ضؼ١ذ فرؽٟ ِؽرٚش ضؼذ 9

  االء ِؽّذ ا١ِٓ لر٠ع 11

  اضّاء ٠ٛضف ِؽّذ اٌط١ذ 11

  أعٝ اترا١ُ٘ ِؽّذ ػاؾٟ 12

  اًِ ػثذاهلل ِؽّٛد إٌعار  13

  اٌّطٍّأٟ اًِ ػّر ِؼٛـ ضؼذ  14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ    اٌطاداخ ع ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  طٍؽح ػٍٟ طٍؽح اٌؽّؽ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ّاْ اضّاػ١ً ِؽّذ خاٌذ اتٛاٌؽارز 1

  ا٠ّاْ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ض١ٍّاْ 2

  ا٠ٗ ؼط١ٓ ضؼذ خ١ًٍ غؽاذٗ  3

  ِؽّذ اٌعسارا٠ٗ ػادي  4

  تطّٗ اغرف فرؼاخ ِؽّذ ِاضٟ 5

  شر٠ا اؼّذ خ١ًٍ ؼ١ّذٖ 6

  ظ١ٙاْ ضؼ١ذ اؼّذ اٌثٕا  7

  ؼث١ثح ػ١ذ ِؽّذ ٠ٛٔص 8

  ؼث١ثح وّاي غازٜ اترا١ُ٘ اٌط١ذ  9

  ؼ١ٕٓ ظّاي ػثذاٌٍط١ف ِؽّذ ػ١ذ  11

  ؼ١ٕٓ ػثذ اٌفراغ اترا١ُ٘ اٌعٛ٘رٜ اؼّذ 11

  ل١ٕثرد٠ٕا ِؽّذ ِؽّذ اٌط١ذ  12

  دػاء ض١ٍّاْ ض١ٍّاْ ت١ِٟٛ لادَٚ 13

  را١ٔا ػثذ اٌؽ١ّذ اٌط١ذ ػثذ اٌىر٠ُ 14

  ادْى عبدانحًيد انسعيد عبدانهطيف 15

  َادر خاند حهًٗ انسيد يحًد انفرِ 16

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ اٌؽذ٠صح خ . ا   / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

 ضررزمجبٌىُ  أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘ذٜ فرغٍٟ   األضرار/

 -اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :ٚأضّاء 

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  رؼاب خاٌذ ػٍٟ ػثذاٌعٛاد 1

  رؼاب ػّر ؼّذٞ ِؽّذ ػثذاهلل  2

  رؼاب ِذؼد ِؽّذ ِؽّذ ظ١ٕذٞ 3

  رضٛٞ ِخرار خ١ًٍ اترا١ُ٘ اٌثساٚٞ 4

  رٚاْ ػثذاٌرازق اٌطؼ١ذ ػثذاٌرازق 5

  اٌػرلاٚٞر٠ٙاَ ػثذاٌغٕٟ ِؽّذ ِرضٟ  6

  ٠ٛضف تط١ٟٛٔ ِؽّذ ػثذٖ ز٘رج  7

  ضارج خاٌذ اترا١ُ٘ ػثذ اٌمادر 8

  ضارٖ ِؽّذ ِؿطفٟ ِؿطفٟ اٌّؽالٚٞ 9

  ضٍّٝ طارق ؾالغ غازٞ ِرزٚق 11

  ضٍّٟ اٌط١ذ ػثذاٌؼس٠س اٌط١ذ ػثذاٌؼس٠س 11

  ضٍّٟ ِؽّذ ػثذاٌؽ١ّذ ١ِالد 12

  ضّر ضالِٗ فإاد اؼّذ 13

  ؼطٓ غرا غر٠ف ِؽّذ ػٛـ 14

  اسًاء يحًد عبادة حايد 15

16   

17   
 

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

ٝ األٚي  والرابعتالثالثت للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،، ٚرفضٍٛا

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   اٌطؼ١ذ٠ح ع تٕاخ ض  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ط١ثح ... ٚتؼذذؽ١ح 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ػثذ اهلل ػثذ اٌمادر   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  غ١ّاء ِؽّذ اترا١ُ٘ ػصّاْ  1

  ِعذٞ زور٠ا ػثذاٌرؼّٓ ػثذاهللػا١ٌا  2

  ِؿطفٟ ِرغذٞ اتٛؼ١ٍّٗ ػّرٚ ؾثرٞ 3

  فاطّٗ رضا اٌط١ذ ؼطٓ زتادٞ 4

  ِاظذٖ اتٛاٌؼسا٠ُ اٌطؼ١ذ 5

  خفاظٟ ؼطٓ  ِؽّذ ٘ػاَ 6

  ِؽّذ ؾمر ػثذاٌعٛاد ِؽّذ اٌغٕاَ 7

  ِؽّٛد ِؿطفٟ ػرفاخ اٌط١ذ 8

  ِرٖٚ ٔاؾف ػثذاٌؼس٠س اٌػ١خ 9

  ِر٠ُ رظة ِؽّذ ػّر اٌعّاي 11

  ِؿطفٟ ِؽّذ اترا١ُ٘ ػٍٟ ز٠ٓ  11

  ِٕار ؼطٓ ِؽّذ ضؼذ 12

  ػثذ اٌؼس٠س  ِٕار ِٕذٞ ِؽّٛد 13

  ؼ١ٕٓ ؼاذُ ِؽّذ اترا١ُ٘ ػثذاٌؼس٠س 14

ً اٌسا٘ٝ 15 ْ أٛر اضّاػ١   ٔٛر٘ا

16   

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  اٌػ١ٙذ ؼّذٞ ع ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

 ضررزمجبٌىُ أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (    ٚفاء اتٛ اٌؼطا    األضرار/

 -اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ : ٚأضّاء

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  رزق رزق اؼّذ اٌثاز  اؼّذ 1

  تاضٕد ػثذإٌؼ١ُ ػثذاٌع١ًٍ ػٍٟ ض١ٍّاْ 2

  رٔا ػٍٟ ػاطف ػٍٟ اٌطٛاغ 3

  سغ١ّاء رِضاْ ِؽّذ ػثذاٌؼس٠ 4

  ػثذ اٌؽ١ّذ ١ِرٔا تٙعد ؼافظ 5

  ٍٔٙٗ فرض ِؽّذ اٌّغرتٟ 6

  ٚظ١ٗ اٌطؼ١ذ ػ١ادٔٛرا  7

  غ١ّاء ادُ٘ ِؽّذ ِؽّذ 8

  ايُيّ ٔائم يحًد عبد انعزيز 9

  عطياث خاند يحًد يحًد عًار 11

  ِاضٟػثذ اٌمادر  ٔٛر ِؽّذ اٌط١ذ  11

  ٠ّٕٝ ِؽّذ رظة ِؽّذ ض١ذ اؼّذ 12

  ِر٠ُ اترا١ُ٘ ِؽّذ ِؽّذ زغٍٛي 13

  ِر٠ُ خاٌذ اترا١ُ٘ ػثذ اٌمادر 14

  اترا١ُ٘ ض١ذ اؼّذ اضّاء ػٍٟ 15

  ٔذٜ اغرف ضاٌُ اٌماضٟ 16
 

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

ٝ األٚي  والرابعتالثالثت للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ وفر اٌػ١خ ع تٕاخ ق  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ط١ثح ... ٚتؼذ ذؽ١ح

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   اجنليسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ؼٕاْ ؾاتر غرف اٌذ٠ٓ  /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ١ِٕرج ِٕطٝ اٌثٙٝ ػثذ اٌثارٜ اٌالطٗ 1

  ِٟ ِؽّذ ضاٌُ اٌثساٚٞ  2

  اٌّطٛتطٟاٌط١ذ  ١ِرٔا اٌط١ذ  3

  ٔذا لٕذ٠ً اٌثط١ٟٛٔ لٕذ٠ً 4

  ٔذٞ ِؽّذ ػثذاٌّؽطٓ ِؽّذ اتٛاٌؼ١ٕ١ٓ 5

  ٘اظر ِؽّذ ض١ف ػٛـ اهلل اٌذلرأٟ 6

  ٘ذٞ ِؽّذ اٌطؼ١ذ ِرػٟ 7

  ِٝ ػثذ إٌثٝ غاور ؼعاض  8

  ٕ٘اء رضا ؼاِذ ؼطٓ ػّر 9

11  ُ   ٚالء ١ٌٚذ ِؽّذ ِؽّذ غ١ٕ

ٝ ػثذاٌعٛاد زوٝ 11   ِٕٝ زو

ُ ٠ٛضف اٌّغازٞ 12   ٚالء ٠ٛضف ػثذإٌّؼ

ٟ ؼطٓ 13 ٓ ِرػ   ٔٙاد ز٠

ُ ػٛـ اؼّذ 14   ٚضاَ اترا١٘

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتقتيه وذلك للفرترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 ق ذضٛت ظّاي ػثذ إٌاؾر ز ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   فرنسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  دراز اٌط١ذ ا٠ٗ /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٠ٛضفاترا١ُ٘ ا٠ّٓ اترا١ُ٘ ِؽّذ  1

  االء رت١غ ِؽّذ اٌط١ذ اٌؽالض 2

  ػثذ اٌٛ٘اب االء ػٕرر ِؿطفٟ ِؽّٛد  3

  ظا٠ٚع اًِ ػادي ِؽّذ ٠ٛضف  4

  ا١ِٕح رِضاْ اؼّذ اترا١ُ٘ 5

  ٔا٠ًاترا١ُ٘ ا٠ّاْ رغاد اتٛ اٌّىارَ  6

  ظٙاد ػؿاَ ِؽّذ ِؽّذ ِٕطٟ 7

  ضّاء ِؽّذ ػثذ اٌٍط١ف اٌطّالٚٞ 8

  غٛق ظّؼح ِؽّذ ػٍٟ راضٟ 9

  ٔٛرا ػٛـ اترا١ُ٘ تط١ٟٛٔ 11

  ١ٔرج اضاِح ػٍٟ اتٛ اٌفضً 11

  ْدير يحًد يحًد يحٗ عاير  12

  ٚالء اترا١ُ٘ ػٍٟ اٌخٌٟٛ 13

  اضّاء رزق وّاي ِؽّذ رزق 14

15   
 

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

ٝ األٚي اٌفصً  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه ذلك و تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 وفراٌش١صخبِؼخ 

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ز تٕاخ  ت١ال / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   فرنسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ض١ّر ػثذ اٌفراغ ؼّسج   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ػ١ذ اؼّذ رضا اترا١ُ٘ اٌذضٛلٟ 1

  ػثذ اهللاضراء اضالَ ِؽّذ اٌّٙذٞ  2

  اترا١ُ٘ا٠ّاْ طا٘ر اٌط١ذ اٌّٙذٞ  3

  ػثذ اٌؽ١ّذ ػّررل١ح ؼاذُ ؼطٓ  4

  ِؽّذ ضاٌٟ ٌطفٟ اٌط١ذ اؼّذ  5

  ضٙا اضاِح ػثذ اهلل ِؽّٛد 6

  ِٟ ػؿاَ اؼّذ ػثذ اٌؽ١ٍُ 7

  ِؽّٛد ِؽّذ أتٛ اٌؼ١ٕٓ ت١ؿار ٔذٜ 8

  ٔٛر٘اْ اضاِح ضالِح ظاد 9

  ٔٛر٘اْ ظّاي اٌط١ذ خطاب 11

  ػؿفٛر٘اظر ػ١ذ ِؽّٛد اٌطؼ١ذ  11

  ػثذ اٌؼاط١ٌٟٚذ ػثذ اٌؽٟ اٌػؽاخ  12

13   

14   

15   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  ت متصلت لمدة اسبىع تربيت عمليم فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

   ز اٌّػرروح  فٖٛ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

ٟ اٌدع٠ع               ٟ ِغ ثعا اٌؼبَ اٌعراض  ضزمجبٌىُ طٍجخ و١ٍخ أْ أرٛخٗ يٌٟ ض١بظرىُ ثدس٠ً اٌشىر َ ٠0202/0200شرنٕ

 -اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ اٌّٛلرح ٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت وبا رٝ :

   فرنسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51ػذد اٌطالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  فرؽ١ح ِؽّذ خ١ًٍ  األضرار/

ٟ :ٚأضّاء  ٟ اٌرذر٠ة ٘ ٓ ف  -اٌطالب اٌّػارو١

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

ٗ ػٍٟ ٔٛفً 1 ٖ ػط١   ا١ِر

ٖ ِؽّٛد ِؼرٚف  2   ِؼرٚف ا١ِر

ٟ اؼّذ ض١ٍّٗ 3   د٠ٕا ػّاد فرؽ

  اٌذ٠ةرؼّح ِؽّذ ػثذ اٌطالَ اٌط١ذ  4

ٟ ِؽّذ  5   اٌػ١ثٗ ضارج ضؼذ اٌؽط١ٕ

َ ِؽّذ ِطؼٛد 6   ضاٌٟ ػثذ اٌطال

ٞ ِؼرٚفضّر  7 ُ اٌّؽّذ   اترا١٘

ُ ِؽّذ اتٛ ٘الي 8 ٖ اترا١٘   ضٍّٟ ػثذ

  ضِٛح خاٌذ ضؼ١ذ اتٛ اٌذ٘ة 9

  غ١ّاء خاٌذ غؼثاْ ػىح 11

  غادج ظالي ِؽّذ اٌخٛاظح 11

12   ً ٛ زاِ ُ ات   غادج ِؽّذ رؼ١

  ور٠ّح ظاتر ِؽّذ اٌرؼّأٟ 13

َ ظاتر ظاتر اٌم١ٍٕٟ 14   ِرا

ُ ِؽّٛد   15   اٌؿؼ١ذٞٔغُ ضؼ١ذ اترا١٘

16   ٗ ُ غؽاذ   ٔغُ فإاد اترا١٘

ْ ض١ّر ػط١ح اتٛ طاٌة 17   ٔٛر٘ا

ُ اٌػرلاٚٞ 18 ُ اترا١٘ ٞ اترا١٘ ْ ٠طر   ٔٛر٘ا

ٟ ِؽّٛد رغاد اتٛاٌطؼذ 19   ٘ا٠ذٞ ِؿطف

ٟ ػطا اهلل 21 ُ زو   ٠ارا اترا١٘
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ  اٌػ١ٙذ ػثذ إٌّؼُ ر٠اـ ز ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

ٟ اٌدع٠ع               ٟ ِغ ثعا اٌؼبَ اٌعراض أْ أرٛخٗ يٌٟ ض١بظرىُ ثدس٠ً اٌشىر  ضزمجبٌىُ طٍجخ و١ٍخ َ ٠0202/0200شرنٕ

 -اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ اٌّٛلرح ٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت وبا رٝ :

  فرنسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51ػذد اٌطالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٚفاء ِؽّٛد ػثذٖ  األضرار/

: ٟ ٟ اٌرذر٠ة ٘ ٓ ف  -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

ٟ ػ١ٍٛج  1   تٕاخاؼّذ ضاِٟ ِرٌٛ

ٞ اٌغٕاَ 2   اؼّذ ِؽّذ ِؽّٛداٌػٕاٚ

ٟ ٘اغُ 3   اؼّذ ٘ػاَ ٌطف

ُ اؼّذ   4   خضراضراء اٌط١ذ ػثذ اٌؽى١

5  ٟ ً اتٛغؼ١ػغ ػ١ط   اضراء فض

6  ٟ ٓ ػثذ اٌٍط١ف اٌؽارذ   اضّاء ا٠ّ

  ِرزٚقاضّاء ِؽّذ فرض ػٍٟ  7

ٟ اٌمذ٠ُ 8   االء طا٘ر ػثذاٌٍط١ف ػٍ

ٛ اٌؼال اؼّذ 9    ِؽّٛد االء ِؽّٛد ات

  االء ِخرار ٠اض١ٓ اترا١ُ٘ 11

ٟ ػثذ اٌىر٠ُ 11 ُ ؾثؽ   ا١ِرج ػثذ اٌىر٠

ٟ ضؼذ  12 ٖ خ١ٍفٗ ا١ِرج ِؽّٛد ٠ؽ   ػثذ

13  ٞ ٞ ِؽّذ ٕ٘ذاٚ   ِرػٟا٠ح ِعذ

ْ اٌطؼ١ذ ِٕؿٛر ػثذ اٌٌّٟٛ 14    ضاٌُ ا٠ّا

ٞ ِؽّذ فرػ اهلل  15 ْ ؼّذ   اٌعٍّٗا٠ّا

16  ُ َ ِطؼذ غأ   اضّاػ٠ً١ارا ػؿا

  ٠اض١ّٓ اؼّذ ػثذ اٌٛاؼذ اٌغٕاَ  17

18  ٓ   فٛدٖ غ١ّاء ِؽّذ اٌطؼ١ذ ؼط
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌعراضٝ األٚي

م فترة تربيت  17/12/2121م حتي الخميس  12/2121/ 12الفترة مه االحد  م ، على أن تكىن 6/1/2122التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

بعت جميع م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرا 26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  اٌفصً اٌعراضٝ اٌثبٔٝ

م فترة تربيت عمليت متصلت  21/4/2122م حتى  17/4/2122م ، على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط

 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌ 

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  
 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  وفر اٌػ١خ غ١ٙذ اٌطالَ ز ت١ٕٓ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

  فرنسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ا٠ّاْ ػثذ اٌرؼ١ُ اترا١ُ٘   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ّاْ ػؿاَ ػثذ إٌّؼُ اتٛز٠ذ 1

  ظاد اهللا٠ح ػثذ اٌفراغ ِؽّذ اٌط١ذ   2

  ا٠ٗ ِؽّذ لطة اؼّذ اٌعًّ 3

  ظٙاد ِؽّذ ذٛف١ك ِؿطفٟ  4

  دا١ٌا ؾاٌػ ػثذج ضاٌُ   5

  ر٠ٙاَ ؼاِذ اٌثاز اٌّرٌٟٛ  6

  ز٠ٕة ِّذٚغ ؼعازٞ ػثذ إٌثٟ 7

  ػمًضارج طارق اترا١ُ٘ ػٍٟ  8

  ِعا٘ذ اٌىرظِؽّذ ٔؿر ض١ّر ض١ٍٙح  9

  غؼثاْ ظّاي ػثذ اٌمادر اترا١ُ٘ 11

  ػصّاْ ِؿطفٟ ِؽّذ ٔافغ   11

  ػثذج تٍراظٟ ػثذج اتٛ ػطً   12

  ػث١ر ِؽّذ ػٍٟ تذ٠ر اٌّرضٟ  13

  ػٍٝ ػثذ اٌؽ١ّذ ػثذ اٌفراغ غٙاب 14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1ث فقطجميع التخصصا الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتك للفرقتيه وذلترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ   وفر اٌػ١خ اٌرعار٠ح تٕاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

  فرنسية لغة  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ضا١ِح اٌّرضٟ اؼّذ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ِرٖٚ ضؼذ ٠ٛٔص اترا١ُ٘ ٠ٛٔص  1

  دِٚٗ ِر٠ُ ِؽّذ ِؽّذ ض١ٍّاْ 2

  ِٕار ػثذاٌخاٌك اٌط١ذ ػثذاٌثالٟ 3

  ِؽّذ اترا١ُ٘ ِؽرٚشِٕٗ اهلل  4

  ِٕٗ ِؽّذ ِؽّذ ِؽّٛد اٌػرلاٚٞ 5
  ِٟ ِا٘ر ػثذ ا١ٌّّٙٓ اٌؼعٛأٟ  6

  ػثذ اٌؽ١ٍُٔذٞ اترا١ُ٘ أؼّذ خ١رٞ  7

  ػثذاٌثاضط اؼّذ ِؽّذ ػاِرٔطر٠ٓ  8
  ٔٛرا ِؽّذ ػثذ اٌٙادٞ ػطٛج 9

  ٔٛرج ِؽّذ اؼّذ ػٍٟ ظٕاغ  11

  ٘اظر ضؼذ اؼّذ ترواخ اٌػاِٟ 11

  ٘ثح اهلل ِؽّذ إٌّذٚج اٌؼعّٟ  12

  ِؽّذ ؾثؽٟ ضؼذ ضؼ١ذ   ٘ذٜ  13

  ٚفاء ِؽّذ فرػ اهلل اٌّس٠ٓ 14

  ٚالء فإاد اترا١ُ٘ اتٛاٌخ١ر ِٕرؿر 15

  ِػاؼ١دض١ّح ظالي ػثذ اٌٛ٘اب ػٍٟ  16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ 

 

 وفر اٌػ١خ ؼطٕٟ ز٘رج ع ت١ٕٓ   / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ... ٚتؼذذؽ١ح ط١ثح 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   شتاريـ اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٔاظٟ اٌط١ذ ضرٚر  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ فرؽٝ ِؿطفٝ ػثذ اٌؽف١ظ 1

  اؼّذ ِؿطفٟ ِؿطفٟ ِؽّٛد ػصّاْ 2

  ِؽّذػثذاٌؽ١ّذ اٌذ١ِرٞاضّاء  3

  االء خ١رٞ اترا١ُ٘ ِؽّذ اٌطٕرٞ 4

  اِاي اٌط١ذ ِؽّذ دتٛرٖ 5

  ا١ِرٖ ػٛـ اٌط١ذ ِؽّذ 6

  ا٠ّاْ ِؿطفٟ غّرٞ 7

  أ٠ٗ ضؼ١ذ ِؽّذ ِؽّذ إٌعار 8

  ؼ١ٕٓ اترا١ُ٘ ِؽّذ ٔؿر اٌػاتٛرٞ 9

  دػاء راضٟ ِؽّذ االِػ١طٟ 11

  دػاء ِؽّٛد ِؽّذ ض١ٍّاْ 11

  اٌطٕذ٠ٟٛٔ را١ٔا ظّاي ػثذاٌؼس٠س 12

  ر٠ٙاَ رضا ؼط١ٓ ػثذاهلل ت١ِٟٛ 13

  ر٠ٙاَ ػثذاٌرضٛي ػثذاٌخاٌك ِٕطٟ 14

  ضارٖ ؼٕفٟ ِعا٘ذ ػثذاٌؼس٠س ػط١ٗ 15

  ٘اظر فإاد ػثذاٌطالَ ػٛـ 16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  ت لمدة اسبىع تربيت عمليت متصلم فترة  17/12/2121

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ  اٌػ١ٙذ ؼّذٞ ع ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ

   تاريـخ اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٠ٛضف اٌط١ذ در٠ٚع   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ضّاغ ػثذاٌفراغ تط١ٟٛٔ ٠ٛضف 1

  ػثذ اٌرؼّٓ تالي اؼّذ ػثذ اٌرؼّٓ 2

  ػثذاٌؼس٠س رظة ػثذاٌؼس٠س اٌمرضاٚٞ 3

  غادٖ ػثذاٌرازق ِؽّذ تذ٠ر اؼّذ  4

  ِؽّذ اؼّذ ػثذ اٌمادر ِؽّذ اٌى١اي  5

  ِؽّذ ؼطٓ ٠ؽ١ٟ ؼطٓ تذر 6

  اٌرؼّأٟظّؼح  ِؽّذ ضاِٟ  7

  طٍثح ِؽّذ ض١ّر ٌث١ة  8

  ِؽّذ ضاؼٟ فإاد ضؼذ غٍّع 9

  ِؽّذ ػثذاٌؽ١ّذ ِؽّٛد اؼّذضؼ١ذ 11

  ِؽّذ ِثرٚن ِؽّذ ِثرٚن ؾاٌػ 11

  ِؽّٛد اغرف ِؽّٛد اٌػافؼٟ 12

  ِٕار ٠ٛضف ِؽّذ اؼّذ 13

  ٔٛرا فرؽٟ خ١راهلل ػرفاخ  14

  غؽاذٗ ػثذ اٌفراغ ٔٛر٘اْ اترا١ُ٘  15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    اتٛ طثً خ .ا وفر اٌػ١خ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جغرافيا  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  فإاد ؾثؽٟ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ ؼطٓ ػثذاٌؼس٠س اٌط١ذػٍٟ 1

  اؼّذ ِؽّٛد ػثذاٌطالَ اترا١ُ٘  2

  اؼّذ ٘ػاَ ِؽّذ ػثذاٌطالَ اٌخٌٟٛ 3

  خاٌذاضراء ؾثؽٟ ِؽّذ ِؽّذ  4

  اضراء ٘أٟ اٌط١ذ اٌطؼ١ذ ضالَ 5

  اضالَ ظالي اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ ِؽّذ 6

  اضالَ ِؽّذ اٌطؼ١ذ ػٍٟ ِؽّٛد  7

  ا١ِٕٗ رضا اٌط١ذ ؼطٓ ػّراْ 8

  ا٠ّٓ ِؽٟ تط١ٟٛٔ ِؽّذ 9

  ؼث١ثٗ وّاي رغاد ِؽّذ ػثذاٌرؼّٓ 11

  ؼطاْ ػادي ػثذاٌمادر ػثذاٌطالَ  11

  خذ٠عح ض١ٍّاْ ػثذ اٌغٕٝ اؼّذ ض١ٍّاْ  12

  رؼّٗ ؼطاَ ػثذاٌؽ١ٍُ ِؽّذ ِؿطفٟ 13

  رٚضٗ ظّاي فرػ اهلل ِؿطفٟ اٌمؿاؼ 14

  ضٙاَ ظّاي ؼاِذ اٌط١ذ 15

  ٚالء ػٍٟ ؼّذٞ ِؽّذ إٌعار 16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  ت لمدة اسبىع تربيت عمليت متصلم فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  ضخا ع ت١ٕٓ وفر اٌػ١خ   / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

 ضررزمجبٌىُ أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

 جغرافيا اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( خاٌذ ضؼذ اترا١ُ٘    األضرار/

 -اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :ٚأضّاء اٌطالب 

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  غ١ّاء ػثذاهلل ػ١طٟ اٌخط١ة 1

  غ١ّاء ِثرٚن ػثذاٌالٖ زوٟ 2

  وّاي واًِ غٍثٟ اٌطؼ١ذ طارق  3

  ػثذاٌرؼّٓ اٌط١ذ رظة ِؽّذ رظة 4

  ػثذاٌؼاي ٔؿر ػثذاٌؼاي ظّؼٗ 5

  ػٍٟ ػثذإٌّؿف اضّاػ١ً ػٍٟ ػساَ 6

  اترا١ُ٘ ػٍٟ ػثذ رتِٗؽّذ  7

  ِؽّذ رضا اؼّذ اتٛا١ٌس٠ذ اٌطما 8

  ِؽّٛد اغرف ػرظاٚٞ اؼّذ ذروٟ 9

  ِّراز ضاداخ اٌطؼ١ذ اٌساٟ٘ 11

  ِٙاب ِؽّذ اٌط١ذ ػثذاٌؼس٠س ؼطة 11

  ِؽّذ ِؽّذ أؼّذ اٌخٌٟٛ 12

  ِؽّذ ِٕرؿر ِؽّٛد ػثذاهلل اٌسغثٟ 13

  ِؽّٛد اؼّذ ِؽّٛد خ١ًٍ 14

  ٔذٞ ٠ٛضف ٠ٛضف ِرزٚق   15

  اٌّؼذاٚٞ ظٛ٘رٔٛر٘اْ اٌط١ذ  16

  ٘اظر ِؽّذ ػادي اؼّذ غّص اٌذ٠ٓ 17
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  ز تٕاخ  ل١ٍٓ  ل١ٍٓ اٌػ١ٙذ اٌط١ذ ػٍٛاْ  / ػاَ ِذرضحاألضرار ِذ٠ر اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   علم نفس  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اٌط١ذ ػثذ اٌٍط١ف اٌثٕا    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌغفار د١ٔا ػثذ اٌغفار ػٍٟ ػثذ 1

  را١ٔا فا٠س اٌط١ذ ِؽّذ اٌثٕا 2

  ز٠ٓ ػثذإٌثٟ ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ اٌط١ذ 3

  ضؽر ٔؿر اٌطؼ١ذ ِؽّذ زغٍٛي 4

  اٌمؿاؼغ١ّاء ػثذاٌٍط١ف ػثذاٌفراغ  5

  ِؽّذ فرٛغ ِؽّذ فرٛغ اتٛ دضٛلٝ 6

  إٌعار ضؼذِؽّذ وّاي  7

  ِؽّٛد ػثذإٌاؾر ِؽّٛد ػصّاْ 8

  اتٛا١ٌس٠ذ راغذِٟ طارق اؼّذ  9

  غٙاٚٞ ػثذٖ ػٍٝ  ٔٙاد ضاِػ 11

  ١ٔرٖ اٌطؼ١ذ ِؽّذ ػٍٛاْ 11

  ٔٛر٘اْ ِؽّذ اترا١ُ٘ اٌرفاػٟ 12

  ٠اض١ّٓ اغرف اٌثرػٟ لٕذ٠ً 13

  اًِ ِؿطفٟ اٌذضٛلٟ ِؿطفٟ 14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 ٖ اٌػ١ٙذ ور٠ُ اتٛ زاًِ ز تفٛ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   علم نفس  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌخط١ةاضراء ػثذ اٌؼس٠س ؼطٓ ِؽّذ  1

  اضّاء اؼّذ اؼّذ ؾادق ا١ٌٍّعٟ 2

  زٌط اضّاء ضؼذ ِؽّذ ضؼذ 3

  اِأٟ اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ ػثذاٌؽ١ّذ 4

  ا١ِرٖ ِؽّذ ٌث١ة ض٠ٛذاْ 5

  ا٠ّاْ ِؽّذ ِؽّذ خٍف 6

  دػاء اغرف ػٍٟ ضالِح 7

  ر٠ٙاَ ػثذ إٌّؼُ ِؽّذٞ اترا١ُ٘   8

  إٌعارج٘ثٗ ؾالغ ػثذ اٌطالَ  9

  ٘ذٞ ِؽّذ ِؽّذ اؼّذ اٌثرترٞ 11

11   

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    اٌػ١ٙذ ػسخ اٌػافؼٟ ز تٕاخ ق  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   علم نفس  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (     ١ِرٔا ػّر ٔذا /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٗ اتٛ اٌّؼاطٟ اٌط١ذ ؼط١ٓ 1

  ِؽّذ أ٠ح ٘ػاَ ِرٚاْ 2

  ا٠ّاْ اؼّذ ػثذاٌعٛاد تط١ٟٛٔ  3

  ا٠ّاْ ظالي ِؽّذ اٌط١ذ ؼّادٖ  4

  ا٠ّاْ غا٠ٚع ػثذ اٌرازق ػٍٟ  5

  ضاٌُا٠ّاْ ِؽّذ ؼطٓ ػثذاٌمٛٞ  6

  ا٠ٗ ػادي اٌط١ذ غازٜ اٌؿ١اد 7

  ا٠ٗ ػثذ اٌمادر ػثذ اٌفراغ ػثذ اٌمادر ٠ٚػ 8

  ا٠ّاْ ِؽّذ فرؽٝ  ػطا ػٛـ 9

  خاٌذ ػثذاٌرؼّٓ غف١ك ِؽّذ 11

  دا١ٌا فرؽٟ ِؽّٛد طٗ ِؼثذ 11

  دػاء ضؼ١ذ اؼّذ ِؽّذ زغٍٛي 12

  ظٙاد ؼطٓ ٠ٛضف ضٛداْ 13

  ِؽّذ ِؽّذ اٌعّاي  خ١رخرٚظ١ٕا  14

  رٚزاْ ِؽّذ ِؽّذ زغٍٛي 15

  ِؽّذ ؾالغ ِؽّٛد ؾاٌػ ؼط١ٓ 16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ت١ٕٓ وفر اٌػ١خ اٌرعار٠ح  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   علم نفس  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػاؾُ ِثرٚن اٌطّاؼٟ    /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ ِؽطٓ رزق ِؽّذ  1

  اضراء اؼّذ ِؽّذ اٌطروٟ 2
  اضراء ؼطٓ اترا١ُ٘ اتٛ د١ٔا  3

  اضراء ػثذإٌّؼُ ػثذاٌؽ١ّذ  4

  اضراء ػالَ لاضُ ػالَ 5
  اضراء ِؽّذ ٠ٛضف اٌط١ذ  6

  اضراء ِّذٚغ ِؽرٚش اتٛ اٌخ١ر  7

  اضّاء ػاطف ِؽّذ ػثذاٌّمؿٛد  8
  اضّاء ػؿاَ ِؿطفٟ ؼط١ٓ واًِ  9

  االء اٌطؼ١ذ ِؽّٛد اٌماضٟ  11

  االء ػٛـ اترا١ُ٘ اؼّذ  11
  االء ِؽرٚش ؼطٓ ؼعازٞ 12

  ا١ِرٖ اترا١ُ٘ ِؽّذ اٌىفٛرٞ  13

  ابٕشيعشع ا١ِرٖ اؼّذ اتٛغؼ١ػغ 14

15   

16   

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 
 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    اٌػ١ٙذ ٘ػاَ ترواخ ز تٕاخ ض  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   علم نفس  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   وٛشر لطة اتٛ لٛرج  د/   

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌمؿاؼػثذ اٌؽ١ٍُ  ضارج غؼثاْ  1

  ضارج ِؽّذ ػسخ ػٍٟ 2

  ضا١ِٗ ِؽّٛد اؼّذ غؽاذٗ 3

  ضّر ػثذاٌؽ١ّذ ػثذإٌثٟ اترا١ُ٘  4

  ضٙا ٠ٛضف ٠ٛضف ِؽّذ  5

  ض١ٍٙٗ ٠اضر واًِ ِٛضٟ ِؽّذ ػثذاٌرؼّٓ 6

  غرٚق ذاض اٌذ٠ٓ اٌط١ذ ػثذإٌّؼُ  7

  غٛلٟ ػالء غٛلٟ ذٛف١ك  8

  ػ١ٍاء ػثذإٌاؾر اؼّذ اضّاػ١ً 9

  ػثذ اٌرؼّٓ ِؽّذ ػثذ اٌؼس٠س ػثذ اٌٛاؼذ 11

  ور٠ّٗ اترا١ُ٘ ِؽّذ ِعا٘ذ 11

  ػّر اؼّذ اٌػٛادفٟ ِؽّذ  12

  ػع١سفٛز٠ح خ١ّص فرػ اهلل ِؽّذ  13

  فاطّٗ اضاِٗ اؼّذ ٠ٛضف 14

  ور٠ُ ِؽّذ ِؽّذ ػط١ح ػرفح 15

  ٠ٛضف اٌػؽاخ ٠ٛضف ِؽّٛد 16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 اٌػ١ٙذ ػسخ اٌػافؼٟ شثٕاخ ق  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   علم نفس  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ِؽّذ اترا١ُ٘ اتٛ اٌطؼٛد    /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٌثٕٟ ؼطاَ اٌذ٠ٓ ػثذاٌؽ١ّذ ِؽّذ  1

  ِؽّذ اٌطؼ١ذ ِؽّذ تىار  2
  ِؿطفٟ ِؽّذ ِؿطفٟ إٌٙذٞ 3

  ١ِرفد ػّاد ؼّذٞ اتٛ اٌفرٛغ 4

  ِٕٟ اٌط١ذ اٌط١ذ خ١ًٍ اٌعٛ٘رٞ 5

  ٔذٞ ا٠ّٓ اٌػافؼٟ ض١ٍّاْ  6

  ٔذٞ ِؽّذ ػ١ذ زوٟ اؼّذ ػع١س  7

  ٔر٠ّاْ رزق ِؽّذ رزق  8

  ١ٔرٖ ِرٚاْ اترا١ُ٘ ِؽّذ 9

  ٔٙٝ اترا١ُ٘ اضّاػ١ً ػثذ اٌّإِٓ 11

  ٔٛرا خ١رٞ ِؽّذ ؼطٓ ض١ٍّاْ  11

  اٌفار٘أُ ض١ف اٌذ٠ٓ ػٍٟ  12

  ٘ثٗ ِخرار ِخرار غؽاذٗ 13

  ػط١ح تط١ٟٛٔ اضؼذ ٚالء  14

  ٚالء ػادي ؾادق ِؽّذ 15

  ٠اض١ّٓ ؼطٓ ِؽٟ اٌذ٠ٓ ؼطٓ  16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 االغراف ع تٕاخ تذضٛق  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  اٌطالب/ ػذد ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اترا١ُ٘ ؼاِذ تغذادٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ ٘ػاَ اؼّذ ػ١طٝ دؼرٚض 1

  اضالَ ِسّٛظ ِسّع ػجع اٌرزّٓ ػ١طٝ 2

  اٌصّع ػ١ٍجخا ا ػجع اٌصّع ِسّع ػجع اٌؼظ١ُ ػجع  3

  ا٠ٗ اثرا١ُ٘ ِسّع ػٍٝ اٌؼٛٔٝ 4

  رط١ُٕ ِسّع ػجع اٌطالَ ِسّع اثٛ زطٓ 5

  ظ١ِبٔخ ورَ اثرا١ُ٘ خرخص 6

  رٔب ِسّع ِسّع شسبرٗ ِٛضٝ ضبٌُ 7

  ضؼع ِسّع ضؼع ازّع ػّبرٖ 8

  ضبرٖ ضضر ػٍٝ ػٍٟ ز٠ٍٛٗ 9

  ز٠ٕت صبثر نؤاظ ِسّع ِٛضٝ 11

  اثرا١ُ٘ ١ٌّٛٔخ ر٠ٙبَ اثرا١ُ٘ اثرا١ُ٘ 11

  ور٠ُ ِسّعٜ اٌطجبػٟ ِسّع 12

  ِٕٝ ِسّع ِسّٛظ ػجعٖ اثٛ ز٠ٕٗ 13

  ِصطفٝ ػبطف ػجع اٌؼبي اٌط١ع شؼجبْ 14

  ِٕٝ ِؽّٛد ض١ذ ػثذاٌؽ١ٍُ اترا١ُ٘ 15

16   
 

 -:على الىحى التالى م 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 
ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 وفراٌش١ص خبِؼخ

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 ع تٕاخ ض ت١ال  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   اؼّذ ػثذ اٌؽ١ّذ ػثذ اٌمادر  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ ػٍٝ ِٛضٝ ٠ٛضف اٌؽضرٜ 1

  ػالء اٌمٕاٚٞ اترا١ُ٘ اٌمٕاٚٞ 2

  اؼّذ ِعذٞ ػثذ اٌع١ًٍ ػثذ اٌٍط١ف 3

  ازّع ٌطفٝ ِصطفٝ اٌّصٍسٝ 4

  نبطّٗ ػٍٝ اٌط١ع ِسّع ر٠ٗ 5

  ضسٝ ِدعٜ وّبي اٌط١ع ٠ٛضف ػبِر 6

  ضاظذٖ ِؽّذ ض١ٍّاْ ػثذ اٌطرار 7

  ِسّع ِسّٛظ ػجع اٌدٛاظ ػٍٝ٘بُٔ  8

  ٘ع٠ر اٌطؼ١ع اٌط١ع اٌطؼ١ع اثرا١ُ٘ 9

  ر٠ٙاَ تاضُ ِؽّذ لاضُ اٌط١ذ 11

  رزبة اٌط١ع ِسّٛظ ػجبش يضّبػ١ً 11

  ضب١ِٗ اٌط١ع ِسّع ا١ٌٍّدٝ 12

  ٔطر٠ٓ زطٓ ِسّع ِسّع اٌّصٍٝ 13

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ اٌؽّراٚٞ خ . ا  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ضاِٟ ػثذ اٌرؼ١ُ ظاد   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ازّع ثعر أٛر ازّع اٌج١ٙزٝ 1

  ازّع اثرا١ُ٘ ِصجبذ ػجعاٌدٛاظ ػٛض 2

  ازّع اٌط١ع ػجعاٌٛ٘بة ػٍٝ ر٠سبْ 3

  اٌّغٕٝ ضؼع زّبَازّع ػجع  4

  ازّع ػجعاٌؼس٠س ػجعاٌؼس٠س اٌشٕٛأٝ 5

  اضّاء ِؽّذ ِؽّذ تط١ٛٔٝ ضؼذ 6

  اضبِٗ اثرا١ُ٘ ػطبنٝ ػجع اٌٛ٘بة 7

  اضراا خّبي ػجعإٌّؼُ ػجع اٌس١ٍُ 8

  اضراا شىرٜ ػجع اٌد١ًٍ اثرا١ُ٘ ػط١ٗ 9

  اضراا ِدعٞ ِسّع ػجعاٌؼس٠س ازّع 11

  ِرزٚقازّع اٌطؼ١ع زطٓ  11

  اضبِٗ اثٛاٌطؼٛظ ِسّع ِرزٚق 12

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    وفر اٌػ١خ ػٍٝ ػثذ اٌػىٛر خ . ا  / ػاَ ِذرضح األضرار ِذ٠راٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  طارق ِؽّذ ػط١ح   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  أ٠خ خّبي ػثّبْ ػثّبْ  ضضر 1

  ضؼع ضبِٝ ضؼع اٌشٙبٜٚا٠ّبْ  2

  ا٠ّبْ ػط١ٗ ػجع اٌسٝ ػجع اٌرزّٓ ػط١ٗ 3

  اٌط١ع رِضبْ ِسّع ِسّٛظ اثٛاٌؼ١ٕٓ 4

  اًِ ِسّٛظ زّع٠ٓ ِسّع اٌمبضٟ 5

  ا١ِرٖ ػٍٝ ازّع ض١ف اهلل 6

  ثطّخ اثرا١ُ٘ ػجعاٌرضٛي ػٍٝ 7

  خالي ػبظي ػط١ٗ ػٍٝ ثٕٛاْ ػط١ٗ 8

  ػجعإٌجٟخٙبظ شٛلٟ ِسّٛظ اضّبػ١ً  9

  ظاتر ِؽّذ ظاتر لر٠ع 11

  زطٕٝ ػجعإٌجٝ ػجعاٌس١ّع ػٍٝ 11

  زّعٜ ػٍٝ نٛزٜ ػٍٝ  12

  رؼّٗ ِؽّذ ِؽٝ اٌذ٠ٓ اٌػ١خ 13

  اضراا ػجع إٌّؼُ نزسٝ اٌؼدّٝ 14

  اضّبا اثٛ اٌطؼٛظ ػجعاهلل ػجع اٌط١ع 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  ع تٕاخ ض  وفر اٌػ١خ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػثذ اٌؼس٠س فٛزٞ اٌمرتٗ  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ػجع اهلل رشعٜ خالي ػجعٖ ِسّع اٌؼمعٖ 1

  رضب ػجعاٌس١ّع ازّع ػٍٝ  ػجعاٌس١ّع 2

  ػط١ٗ اثرا١ُ٘ ػجع اٌفزبذ اثٛ خٕع٠خ 3

  ػ١ذ ٠اضر ػثذ اٌٛ٘اب ِؽّذ ػثذ اٌٛ٘اب 4

  ػ١طٝ ػ١طٝ ػٕزر ازّع ورظ 5

  نبطّٗ خّبي ػسد ػجع اٌؼبي ػّر 6
  نبطّٗ ٚخعٜ زط١ٓ اثٛ اٌىبش 7
  نؤاظ زدبزٜ نؤاظ زدبزٜ 8

  ور٠ُ ازّع ِٕصٛر ِؼٛض ازّع  9
  ِسّع اٌط١ع رشبظ اٌط١ع 11

  ِسّع أٛر زور٠ب ِسّٛظ ػ١طٝ 11

  شؼجبْ ِسّع ػجعاٌجع٠غ ِسّع 12

  ِسّع ػبظي ِسّع زطٓ ػجعاهلل 13

  شّص ػجع اهلل اٌط١ع اثرا١ُ٘ 14

  ػجع اٌفزبذ ِسّع ػجع اٌفزبذ ِسّع زطبْ 15
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   اٌػ١ٙذ ؼّذٞ ع ت١ٕٓ   / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘ذ٠ً اٌػاِٟ    /د 

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ػٍٝ ِسّع ث١ِٛٝ ِسّع ِسّع 1

  ِؽّذ ِعذٜ ٠ٛضف ػّر ػٍٝ 2

  ِسّٛظ ِسّع ػجع اٌفزبذ ازّع ػجعاٌس١ٍُ 3

  ضبٌُ ِؽّٛد ِؿطفٝ ػثذ اٌؼس٠س 4

  ِٕٝ ػجع اٌٛ٘بة ػجعاٌس١ّع زطٓ 5

  ِٕبر شبِص اثرا١ُ٘ ِصطفٝ اٌسفٕبٜٚ 6

  ِسّٛظ اٌط١ع ِسّع زطٓ ِسّع 7

  ِرٖٚ ػط١ٗ اثرا١ُ٘ ازّع ػط١ٗ 8

  ِصطفٝ ضؼ١ع ازّع اٌط١ع ػجع اٌسبنظ 9

  ِؽّٛد ضؼ١ذ ِطؼٛد ِؽّذ  11

  ِؽّذ ِّذٚغ غؼثاْ ػٍٝ 11

  ٔث١ً ضرؼاْ ػثذ اٌؼظ١ُ اٌطؼذاٜٚ 12

  ِؽّذ اترا١ُ٘ ِؽّذ ظاد اٌمارب 13

  ػجع اهلل اٌط١ع اثرا١ُ٘ اثٛطبلخ 14

  ػجع اهلل اثرا١ُ٘ رٛن١ك اثرا١ُ٘ ظراز 15
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  وفر اٌػ١خ اٌطؼ١ذ٠ح ع تٕاخ ق  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (    طارق ِؽّذ اٌّٙذٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٘اظر ؼط١ٓ خ١ًٍ اٌط١ذ ؼث١ة 1

  ِٙا ؼاِذ ضؼذ  ؼاِذ اٌخػة 2

  ٔاد٠ٓ ػثذ اٌٛ٘اب تط١ٛٔٝ اٌؼػّاٜٚ 3

  ٔذا ء ظّاي فرؽٝ ِؽّذ                4

  ٔذٜ ض١ّر ػٍٝ ؼط١ٓ ػطً 5

  ٔؼّٗ ازّع خبثر اٌشرلبٜٚ 6

  ٔٙٝ ضبٌع ػجعٖ ِسّع خٛ٘ر 7

  ٔٛر٘بْ ِطزبر وّبي اثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ ضضر 8

  ٘ب٠عٜ ٔد١ت ٔج١ٗ شٍجٝ شب١٘ٓ 9

  ٘ع٠ر ػجعاٌٙبظٜ ِسّع اٌط١ع ٔصبر 11

  را١ٔا ٠ٛضف ِرلؽ فأٛش 11

  رٚاْ اثرا١ُ٘ اٌط١ع ِسّٛظ اٌّزجٌٛٝ 12

  ضٍّٝ اٌط١ع ِسّع ػٍٝ ػىبشٗ 13

  شرٚق ػالا خّؼٗ اثٛشؼ١شغ ػ١طٝ 14
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتقتيه وذلك للفرترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  وفر اٌػ١خ  ٘ذٜ غؼراٚٞ خ . ا / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياضيات   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ١ٌٚذ اٌطؼ١ذ اٌػٙاٚٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

ُ ٔؿر ِؽّٛد 1 َ ػثذاٌؽ١ٍ   ػّار اضال

ٜ تذٜٚ 2 ٝ ػثذ اٌٙاد   اؼّذ ِؽّذ اٌذضٛل

  ِؽّذ رغاد ػثذ اٌّمؿٛد ِؽّذ ؼٕفٝ 3

ْ ِؽّذ ػٍٝ ِٕؿٛر 4   ِؽّذ رِضا

ٝ ِؽّذ ٠ٛضف 5   ِؽّذ فرؽ

ٜ ٔاؾر 6 ٝ اٌػٕاٚ   ١٘اَ ِؽّذ ِؿطف

  اضالَ زبِع ثع٠ر زبِع 7

  ِسّع رضب ِسّع ِسّع 8

  ش١ّبا ضبٌع ػٛض ِٕٙب 9

  ِسّع ِصطفٝ زطٓ اشرف زطٓ 11

  ضبرٖ صالذ ِسّع خّبي اٌع٠ٓ ورظ 11

  ِسّع زطٓ ِسّع ػجعاٌجبضط 12

  ِسّع ٌطفٝ ِسّع ػجع اهلل اٌشٙبٜٚ 13

14   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ذضٛق اٌػ١ٙذ أٛر اٌؿ١ؽٟ ع ت / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   كيمياء  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِؽّذ ؼاِذ اٌطٕٙٛرٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ارٚٞ ٌٛٞ ضالِٗ ػٍٟ ضالِٗ 1

  االء ِؽّذ ػثذاٌؼس٠س ػثذٖ ضؼذ 2

  أ١ِرج ِؽّذ ػثذ اٌرؼّٓ اٌط١ذ 3

  ا٠ّاْ ِؽّذ ػثذإٌثٟ اتٛإٌؿر ػطٛاْ 4

  خ١ًٍ ا٠ٗ اؼّذ غالب 5

  ػٍٟ خاٌذ ػثذاٌىر٠ُ غؼثاْ 6

  ِؽّذ اترا١ُ٘ اٌؿاٜٚ ِؽّذ ضثع 7

  ِؽّذ غرٍِٕٟٗ ِطؼٛد  8

  ػط١ٗ اؼّذ ػثذاٌرازق ٔٛر٘اْ ِؽّذ 9

  ١ٔرٖ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌٍط١ف ِؿطفٟ اٌفمٟ 11

11   

12   

13   

14   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 
 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    وفر اٌػ١خ اٌؽذ٠صح خ .ا  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   كيمياء  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِٕاي إٌؽراٚٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا١ِرٖ ؼطٕٟ ٠ٛضف غا١٘ٓ 1

  اترطاَ غؼثاْ ضؼذ ِؽّذ ذثد 2

  اضراء ػثذاٌثاضط ِؽّذ ػٍٟ 3

  اضّاء ؼاِذ ِؽّٛد ِؽّذ 4

  اضّاء ضؼذ ػطا ػ١ذ ػثذاٌّؼطٟ ػثذرتٗ 5

  اضّاء ِؽّذ اترا١ُ٘ ػثذ اٌؼاطٟ 6

  اضّاء ِؽّذ ػثذ اٌؽ١ّذ اتٛ لٛطح  7

  اضّاء ٔث١ً ػثذاٌفراغ ػثذاٌؽ١ّذ 8

   ٠طٓ االء رِضاْ ِؿطفٝ  9

  االء ٘اغُ اٌطؼ١ذ ِؽّذ اتٛ ٔار  11

  اِأٟ اٌّؼرس تاهلل طٗ اؼّذ 11

  ا١ِرج ػّاد اترا١ُ٘ ػثذ اٌؼس٠س  12

  ا١ِرج اترا١ُ٘ ِعا٘ذ رزق  13

  ا٠ّاْ اؼّذ ِؽّٛد ٘اغُ ِٛضٝ  14

  ا٠ّاْ غؼثاْ ػط١ٗ ػٍٟ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   وفر اٌػ١خ  إٌّرسج خ . ا  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   كيمياء  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( اترا١ُ٘ غا١٘ٓ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ّاْ ٔث١ٗ ػثذاٌطالَ ِٕؿٛر اٌػؽرٞ 1

  ظٙاد رضٛاْ ِؽّذ ػثذاٌرؼّٓ رضٛاْ  2

  خٍٛد اغرف ضؼذ فرػ اٌثاب 3

  خٍٛد ؾثرٞ اٌط١ذ ػػٛظ 4

  خٍٛد ٔث١ً ِؽّذ ؼطٓ داٚد 5

  د٠ٕا ِٕطٟ واًِ ػػ١ثٗ 6

  رئ١طٗ ػثذ اٌفراغ ِؽّٛد ِؽّذ االٌفٝ 7

  رؼاب فٛزٞ ِؽّذ ظالي 8

  رؼّٗ طارق ِؽّذ ِؽّذ اٌّرضٟ 9

  اٌغفار ِؽّذ ضؼذ اٌّرضٟ رؼّٗ ػثذ 11

  رٔا ِطؼذ ؾاتر غازٞ ػٍٟ اٌّؽرٚق 11

  اٌّؽطٓ ِؽّذ ػثذاٌخاٌك رٚاْ ػثذ 12

  ر٠ٙاَ ا٠ٙاب اتٛغٕاَ اٌمؿثٟ 13

  ر٠ٙاَ ؼاذُ ػادي فرٛغ 14

  ر٠ٙاَ ػثذ اهلل ػثذ اٌثالٟ ػٍٝ ر٠ؽاْ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1ث فقطجميع التخصصا الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتك للفرقتيه وذلترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  وفر اٌػ١خ اٌؿٕاػ١ح تٕاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   كيمياء  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘اٌح ِؽّذ ػّارج   /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ض١ٍٙٗ ١ِٕر ٠ٛضف رضالْ خ١ٍفح 1

  غ١ّاء ضاِٟ فرؽٟ ػثذاٌخاٌك ض١ٍّاْ 2

  غ١ّاء ِذؼد ِؽّذ در٠ٚع 3

  ؾاتر ِؽّذ ػٍٟ ػسب رخا 4

  ؾثاغ ِؽّذ ؾاتر ػاِر 5

  اٌرؼّٓ ؼّذٞ ِؽّذ اٌطؼ١ذ اٌسٚاٚٞ ػثذ 6

  ػٍٟ ٔاظػ اؼّذ ِؽّذ ػٛاظٗ 7

  ػ١ٍاء ػثذاٌرٛاب ِؼٛـ ػثذاٌرٛاب ضالِٗ 8
  ؼّٛدٖ  ِر٠ُ ِؽّذ ػثذاٌؼس٠س 9

  ِٕار اٌط١ذ ِؽّذ اٌط١ذ غ١ٕٗ 11

  ِٕار ؼطٓ اٌط١ذ ػثذاٌثالٟ ػ١طٛٞ 11
  ِٟ ضاِػ ػٍٟ اترا١ُ٘ 12

  ٔاد٠ٗ ِؿطفٟ ِغاٚرٞ اٌثٕا 13

  ٔٛر اؼّذاهلل ِؽّذ ؾادق اتٛز٠ذ 14

  ٘اظر ػٍٟ اترا١ُ٘ ػٍٟ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    وفر اٌػ١خ  اٌؽّراٚٞ خ . ا / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   كيمياء  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػسج ِٛضٝ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٕ٘ذ ؼّذاْ ػثذاٌفراغ ؼعازٞ 1

  ٚالء ضاٌُ ػٍٟ ِؽّذ 2

  اٌخ٠ٌٟٛاض١ّٓ ؾثؽٟ ػف١فٟ  3

  ٠ٛضر١ٕا ضاِٟ فٛزٞ ف١ٍثص 4

  اؼّذ ٔاؾف٠ٛضف اؼّذ رظة  5

  اٌػ١ّاء اٌطؼ١ذ ؼطٓ ػرفح ػٍٝ 6

ٝ اٌط١ذ ٔذا 7 َ اٌط١ذ ػٍ   ؼطا

ُ ِؽّذ ِٛضٝ 8 َ ػثذ إٌّؼ   ر٠ٙا

ُ ِؽّذ 9 ٗ ِؽّذ اترا١٘   فاطّ

  ٘ثٗ ضؼذ اٌطؼ١ذ ظّؼح 11

  ٘ذ٠ر ضؼذ اٌط١ذ اٌطؼذاٜٚ 11

  سٓاو سايٗ عهٗ يرعٗ 12

ّ يحًٕد 13 ٖ عبد رب   يحًد فكر

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

      وفر اٌػ١خ ع تٕاخ ق  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   فيسياء  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اضالَ ضؼذ ػٍٟ   /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا١ِٕٗ رافد اؼّذ ِؽّذ ػ١ذ 1

  ػ١ّرٖ اٌّرضٟ اترا١ُِ٘ؽرٚش ا٠ٕاش  2

  ِا٘ر ضؼذ اترا١ُ٘ غ١ٍٟال تٛ 3

  ؼطاَ ٔٛر اتٛاٌّعذ ِرزٖ 4

  ضؼذ اٌث١ٍٟ ػثذ اٌفراغغرٚق  5

  ِؽّٛد ػثذاٌؽ١ّذ ػثذاهلل غ١ُٕ  6

  ٔذٞ ضاِٟ ٔؿر ػثذاٌّع١ذ اٌّالغ 7

  ٘اظر ؾالغ ؼطٓ ٘ارْٚ 8

  ض١ٍٙٗ اغرف ؼطٓ غازٜ 9

  اؼّذ ػٛـ اٌط١ذ اؼّذ ل١ٕػٝ 11

  ِٙا طٍؼد فرؽٝ ؼطٓ 11

12   

13   

14   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ع تٕاخ  ل١ٍٓ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   بيولوجي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٔؿر ٠ٛضف  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌماضٝ ا١ِٕٗ ضؼذ ػٍٟ ٠ٛضف 1

  ا١ِٕٗ ٚائً ِؽّذ اٌخثٟ 2

  ا٠ّاْ فرض ِرضٟ ِؽّذ 3

  ا٠ٗ ػثذاٌؼاطٟ ِؽّذ ِؿطفٟ اٌٛو١ً 4

  ِؽّذ زوٟ اٌرالٚٞا٠ٗ ِؽّٛد  5

  ؼّٟخٍٛد أٛر ضؼذ اؼّذ اٌط١ذ اٌٍ 6

  رؼّٗ ِٕؿٛر ِؽّذ ػثذاٌؼس٠س ؼاِذ 7

  ر٠ٙاَ ٘أٟ ػثذاٌؽ١ّذ اٌؽّاِٟ 8

  ٔعالء غؼثاْ ِؽّذ ِؽّذ  لاضُ 9

ٟ اٌخثٟ 11   ٠اض١ّٓ ِذؼد ػثذاٌفراغ ػثذاٌٌّٛ

11   

12   

13   

14   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   ت١ال ع ت١ٕٓ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   بيولوجي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِعذٞ اتٛ اٌّعذ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌػ١ّاء رضا اؼّذ اٌؼ١طٛٞ 1

  ا١ِٕٗ طارق اؼّذ اٌث١ٍٟ اؼّذ 2

  ا١ِرٖ ِؽّذ ػثذاٌّؼطٟ ػٍٟ ٔاؾف 3

  ور٠ُا٠ّاْ اغرف ػثذاٌطرار ِؽّذ  4

  ا٠ّاْ اٌط١ذ ِؽّذ ِؽّٛد اٌثٍماضٟ 5

  ا٠ّاْ اٌّؼرس تاهلل طٗ اؼّذ 6

  تطّٗ اؼّذ ِؽّذ اؼّذ 7

  شر٠ا ِؽّذ ػطٖٛ اٌط١ذ 8

  ز٠ٕة اؼّذاترا١ُ٘ خ١ٍفٗ 9

  ضارٖ ِؽّذ ػثذاٌراضٟ اتٛاٌفرٛغ 11

ٓ ضؼذ ػثذاٌؽ١ّذ ِؽّذ 11 ٖ ؼط١   ١ٔر

ُ ػثذاٌؼس٠س  12 ٟ ١ٌٚذ اترا١٘   ػثذاٌفراغ٠ّٕ

13   

14   

15   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ  وفر اٌػ١خ ع تٕاخ ق / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ... ٚتؼذذؽ١ح ط١ثح 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

 بيولوجي اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ٕ٘اء إٌعار   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

ٟ اٌط١ذ ٘الٌٟ 1   اؼّذ رؤف ٘الٌ

  اؼّذ ِؽّٛد ؼّٛدٖ ِرػٟ 2

  ِغازٞاضّاء ِؽّذ اؼّذػثذاٌّاٌه  3

  اضّاء ٚائً ػّر ػثذاٌّؼثٛد ػٍٟ 4

  اغرف ِاِْٛ ٠ٛضف إٌعار 5

  اغرف ِؽّذ ِؽّٛد ظادٚ 6

  اٌؿذ٠ك ِا٘ر لذرٞ ِؽّذ اٌّار٠ٗ 7

  اِاي ضؼذ ٌطفٝ ضؼذ 8

  ا١ِٕٗ ضؼ١ذ ضؼذ أتٛ ا١ٌس٠ذ 9

  ا١ِٕٗ ِؽرٚش ِؽرٚش اٌثذرغ١ٕٟ 11

  ٠اض١ٓ  ا١ِٕٗ ١ٌٚذ واًِ االِاَ 11

  فرؽٟ ؼطٓ ػٍٟ ئ٠ّاْ 12

  تاضُ ٚائً ِثرٚن ضاٌُ ؼطٓ 13

  غىررافد ِؽّذ  خٍٛد 14

  خٍٛد ػثذاٌؼس٠س اترا١ُ٘ تاغا 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1ث فقطجميع التخصصا الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتك للفرقتيه وذلترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   وفر اٌػ١خ ػٍٟ ػثذ اٌػىٛر خ .ا  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

 بيولوجي اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ١ٔرج ِعذٞ در٠ٚع   /د

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  رِضاْ ػثذاٌفراغ اٌط١ذ غا١٘ٓدػاء  1

  ض١ّر ػثذاٌط١ّغ ػ١ذ د٠ٕا 2

  ز٠ٕة شرٚخ ِؽّذ غػراٚٞ ؼطة 3

  ضّاء اؼّذ ظّاي اٌذ٠ٓ اٌؿؼ١ذٞ 4

  غر٠ف اٌطؼ١ذ ػٍٟ اٌثؽ١رٞ 5

  طا٘ر غر٠ف ضؼذ اترا١ُ٘ راضٟ 6

  غذ٠ر اترا١ُ٘ ػٍٟ اٌط١ذ اٌرفاػٟ 7

  فرؽ١ٗ ١ٔاز ػٍٟ اٌثاز 8

  ٠ٛضف ؼطِٓؽّذ اترا١ُ٘  9

  ِؽّذ ضاِٝ فارٚق ِؽّٛد ض١ٍّاْ 11

  ِؽّذ ؾثرٜ فّٙٝ ِؽّذ 11

  ا٠ذلِؽّذ ِطؼذ ضؼذ اتٛ 12

  ِرٚج ؾثرٞ ػثذ اٌٛ٘اب و١ٛأٝ 13

  اٌغفار ِؽّذ اٌخات١ٗ ِرٖٚ ػثذ 14

  اٌؽ١ّذ ػثذاٌطالَ ػثذاٌؼس٠س ِٕار ػثذ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 وفر اٌػ١خ  ٘ذٜ غؼراٚٞ خ . ا  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   بيولوجي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِؽّذ اٌطؼ١ذ اٌؼم١ٍٟ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ِٕار ِؽّذ ػٍٟ غازٞ اٌطرت١ٕٟ 1

  ِٕح اهلل اؼّذ ِؽّذ ػثذ اٌؼس٠س 2

  ِٕٟ فٛزٞ ِٛضٟ ػثذاٌع١ًٍ اٌذورٚرٞ 3

  ِٕٝ ِؿطفٝ ٠ٛضف اؼّذ  4

  ٔذا ِؽّذ اؼّذ ػّارٖ  5

  ٔذٞ ِؽّذ اترا١ُ٘ ػثذاٌٍط١ف لرغُ 6

  اٌىِٟٛ ػثذ اٌّع١ذ اٌرؼ١ُ  ٔر١ِٓ ػثذ 7

  ٔر١ِٓ ِؽّذ ضؼذ ؼط١ٓ 8

  ٔغُ ضؼذ اٌطؼ١ذ ضؼذ 9

  اٌؼس٠س ػثذاٌؽ١ّذ ِؽّٛد رِضاْ ٔٛر٘اْ ػثذ 11

  ٔٛر٘اْ ػؿاَ زور٠ا ػٍٟ اٌىٕأٟ 11

  ٔٛر٘اْ ػالء اؼّذ اترا١ُ٘ ِؽّذ 12

  ٔٛر٘اْ ِؽّذ ِؽّٛد اؼّذ 13

ً ِؽّٛد ضالِٗ 14 َ اضّاػ١   ٘اظر ور

  ٘اظر ِؽّذ اٌط١ذ ِؽّذ ٕ٘ذٞ 15

  ِرٖٚ ِؿطفٝ اٌط١ذ ِؽّذ اترا١ُ٘ 16

  ٔا١ٔص ترواخ اٌؼثذ اترا١ُ٘ اٌغذلٗ 17
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ   ضخا إٌّٛرظ١ح خ . ا / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   بيولوجي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِطاٚع ِؽّذ ػػّاٚٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ِؽّٛد ِؽّذ ٌطفٝ اٌط١ذ 1

  ٘اظر ِؽّٛد اؼّذ ِؽّٛد 2

  اٌثذٜٚاٌؼس٠س ِرضٟ  ٘ذٞ ِؽّذ ػثذ 3

  ٘ذ٠ر ؼطٓ ِؿطفٟ اٌػٛادفٟ 4

  ٕ٘ذ أٛر ِؽّٛد اترا١ُ٘ اؼّذ اٌعّاي 5

  ٠ارا ٔث١ً ضؼذ اضّاػ١ً اتٛراش 6

  ٠اض١ّٓ ِؽّذ زوٝ اترا١ُ٘ ِؿطفٝ 7

  اترا١ُ٘ ِؽّذ ض١ٍّاْ داٚد 8

  ا٠ٙاب ٠ٛضف ػثذ اٌرؼّٓ 9

  ِؽّذ ا٠ٙاب اؼّذ ِؽّذ ظاد 11

  يحًد عبد انرحًٍ عبداهلل عبد انرحًٍ 11

  احًد عالء انديٍ سهيًاٌ 12

  ا٠ٗ أٛر ػثذاٌؽافظ طٗ اٌط١ذ 13

  ؼٕاْ غٛلٟ غرف اٌذ٠ٓ ػٍٟ 14

  دا١ٌا ِؽّذ ِؽّذ ػثذاٌؽ١ٍُ 15

  رؼّٗ اضّاػ١ً ِرٌٟٛ ِؿطفٟ ػؿر 16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   اٌسراػ١ح اٌّػرروح  ل١ٍٓ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌط١ع ض١ٍفٗاضراا طٗ ِسّع  1

  اضّبا ػجعٖ ِسّع ِسّع ضالِٗ 2

  اٌس٘راا رِضبْ ػجع اٌّسطٓ اٌط١ع اٌؼبظٌٝ 3

  ا١ِرٖ ازّع ػجع اٌطالَ اضّبػ١ً ػ١طٝ 4

  ا٠ٗ رخت اٌط١ع ثط١ٛٔٝ اٌمالٜٚ 5

  ػال ِسّع ػجع اٌؼس٠س ػجع اهلل ثعر 6

  ٔدٜٛ اٌط١ع ػجع اٌزٛاة ِسّع ورَ 7

  خّؼٗ ػبِرٔعٜ ػٛض اهلل اٌطؼ١ع  8

  ٔٛرا ض١ًٍ ػجع اٌّسطٓ اٌط١ع اٌؼبظٌٝ 9

  ٔٛر٘بْ ِعزذ ِسّع اثرا١ُ٘ ػٛض 11

  ٚنبا ِسّع ػٍٝ ػجع اٌّد١ع اثٛ ازّع 11

  اضّاء ؼطٓ ِؽّذ ؼطٓ ػثذج 12

  اضراء ِؽّذ ػثذ اهلل اٌػٙاٚٞ 13

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

  ذضٛقت  5دضٛق اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِؽّذ ػط١ح ؼّادج    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اثرا١ُ٘ خّبي اثرا١ُ٘ زبِع ض١ع ازّع 1

  اضراا رِضبْ ػّر ازّع نرج 2

  اضراا ِسّع اضّبػ١ً ِسّع غراة 3

  اٌمّٕٝ اضّبا ِغبزٜ ػٍٝ ػٍٝ 4

  ا ا زطٓ ػجع اٌغٕٝ اثرا١ُ٘ إٌدبر 5

  ا ا ِسّٛظ ازّع اضّبػ١ً اٌفرٔٛأٝ 6

  اٌط١ع شٙعٜ اٌط١ع ػجع اٌٛ٘بة زطٓ 7

  ا١ِرٖ ِسّع رزق ػجع اٌدٛاظ رزق 8

  ا١ِّٗ رشبظ اثرا١ُ٘ ِسّع اٌطجبػٝ 9

  ا١ِٕٗ اضّبػ١ً ػجع اٌدٛاظ اضّبػ١ً ِر٠ىت 11

  ِسّع ٠ٛضفا٠ّبْ ازّع نىرٜ  11

  ا٠ٗ صالذ اٌع٠ٓ ِسّع اٌط١ع اثٛ ضضرٖ 12

  ا٠ٗ ِسّع ِسّع اضّبػ١ً ِدر 13

  زج١جٗ ِزٌٛٝ اثرا١ُ٘ ازّع خبظ 14

  زٕبْ ضبِر ضؼع ِسّع ٔؼ١ُ 15

  ش١ّبا رضب وّبي اٌصبنٝ اضّبػ١ً اثٛ ض١ٍّبْ 16

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ لثالثت ااألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

  تذضٛق  2دضٛق اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  أٛر ِؽّذ غر٠ة  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ضٍٛظ ِب٘ر زٍّٝ ض١ٍّبْ ػط١ٗ لٕع٠ً 1

  ظػبا طبرق زط١ٓ ِصطفٝ زط١ٓ 2

  ظػبا ػجع اٌمٜٛ ِسّع ػجع اٌس١ٍُ اٌجرأٝ 3

  اٌطؼ١ع ِسّع اٌصبٌسٝظ١ٔب ضؼ١ع  4

  ظ١ٔب ػجع اٌغٕٝ ضالِٗ ػجع اٌغٕٝ اٌطرش 5

  را١ٔب ض١ّر ػجع اٌرضٛي ػطب زٕٛر 6

  رخت اٌطؼ١ع ػ١ع ػٛض اٌسٛنٝ 7

  رزبة ِسّع ػٍٝ ِسّع اٌج١بع 8

  رزّٗ اٌشسبد اضّبػ١ً اثرا١ُ٘ زلسٚق 9

  رزّٗ ِصطفٝ صبٌر ػجع اٌرزّٓ 11

  اٌى١بيرضب ض١ّص اٌطؼ١ع اٌط١ع  11

  ر٠ٙبَ ض١ّص اٌطؼ١ع اٌط١ع اٌى١بي 12

  ض١ّٗ خّبي زوٝ ٠ٛضف اثٛازّع 13

  شر٠ٓ ز٠عاْ نرزبد ض١ًٍ ثعر اٌع٠ٓ 14

  ا٠ّبْ ازّع خبثر ازّع اٌّط١رٜ 15

  ضٍٛظ ػبثع ِسّع اثرا١ُ٘ ِصطفٝ 16

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

  تذضٛق  3دضٛق اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٔػأخ اٌطؼ١ذ اٌمؿاؼ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ش١ّبا ػجع اٌفزبذ زبِع ػجع اٌدٛاظ ِر٠ىت 1

  ِسّع ضبِر ن١ُٙ ض١ع ازّع زبِع 2

  ِٕبر ازّع ِسّع ِسّع ٌٛاطٝ 3

  ػجع رثٗ ازّع ِرٚإِْٝ اشرف  4

  ٔدبٖ خّبي ِسّع ػجعٖ ِطبٚع 5

  ٔر١ِٓ اشرف اٌط١ع ِسّع زّساٜٚ 6

  ٍٔٙٗ شٙعٜ اٌز١ّّٝ اثٛ اٌؼ١ٕٓ نض١ٍٗ 7

  ٔٛر٘بْ ِسّع ػجع اهلل غبزٜ اٌؼطبضٝ 8

  ٘بخر اٌمطبْ ِسّع اٌمطبْ اٌص١بظ 9

  ّ٘ذ شٛلٝ ِسّع ِسّٛظ نرغٍٝ 11

  ٚضبَ ضبٌع ضالِٗ ػٍٝ ضالِٗ 11

  ٚنبا ا٠ٛة ػجع اٌؼس٠س ازّع اٌؼٕزجٍٝ 12

  ٚنبا رِضبْ اٌط١ع اٌط١ع ػجع اٌالٖ 13

  ١٘بَ ٠طرٜ ِسّع ِصطفٝ 14

  ا٠ّبْ ازّع ِسّع وشبف 15

  ٔذٜ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ػثذ اٌمٜٛ غازٜ 16

  ا ا ٠بضر اثرا١ُ٘ ػجع اٌرازق ػّبر 17
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 تفٖٛ  5اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  فٖٛ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ازّع ِسّع زبنظ زبنظ خٛظٖ 1

  اضّبا رشبظ اٌط١ع اٌصبٜٚ 2

  اِبٔٝ ِب٘ر ِسّع ازّع اثرا١ُ٘ 3

  اًِ ػصبَ ِسّع زبنظ اٌمال 4

  اٌط١ع ٔعاا٠ّبْ غبُٔ ِسّع  5

  ا٠ٗ اهلل اٌط١ع اٌط١ع ػجع اٌس١ٍُ ضالِٗ ػٍٝ 6

  ا٠ٗ نزسٝ ػجع اٌّؼطٝ لطت ضى١ىر 7

  زٕبْ اٌط١ع ِسّع ِسّع اثٛ ضشجٗ 8

  را١ٔب ػصبَ ِسّع اٌصبٜٚ 9

  ضبرٖ ػٍٝ ػٍٝ ِسّع ٔبخٝ 11

  ضؼبظ شؼجبْ ػٍٝ طٗ 11

  ضٍّٝ ضبٌع رنؼذ ِسّع اثٛ ػ١طٗ 12

  ِسّٛظ زج١ٍسٖ ض١ّٗ ضّبرٖ ِسّع 13

  ػال ِسّع ػٍٝ ػجع اٌٍط١ف شمطب٠ٗ 14

  ػّر ِسّع ازّع ِسّع اٌطالي 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 تفٖٛ  2اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  فٖٛ / ػاَ ِذرضحاألضرار ِذ٠ر اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ِر٠ُ ؼٍّٝ فرػ اهلل فرػ اهلل 1

  اٌشجبضِٝرٖٚ ازّع ِسّٛظ ػجع اٌس١ّع  2

  ِٙب ٘شبَ ػجع اٌٌّٛٝ ِرضبي 3

  ١ِبظٖ ِسٝ  زط١ٕٝ ِسّع اٌشج١ٗ 4

  ٔبر١ِٓ ض١ٍفٗ ػجع اٌطزبر اٌفمٝ 5

  ِٕار ِؽّذ ضؼ١ذ ِؽّذ ِخرار 6

  ٔٙٝ زطٓ زطٓ ػجع  اٌٍط١ف ِفزبذ 7

  ٔٛر٘بْ اثرا١ُ٘ ػٍٝ اٌط٠ًٛ 8

  ٘بخر ضؼع ػٍٝ اثٛ غ١ط 9

  ٘عٜ زطٓ ػجع اٌشبنٝ زّبظٖ 11

  ٘عٜ ِسّع اٌط١ع ِسّع ثعر 11

  ٚنبا ِسّع ػجع اٌطالَ نراج 12

  ٠طرا ِسّع اثرا١ُ٘ اٌسٕبٜٚ 13

  ٠بض١ّٓ ضبٌع ضؼع اٌطٍّبٜٚ 14

  تطّح ظّاي اٌط١ذ تط١ٛٔٝ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتللفرقتيه وذلك  ىع تربيت عمليت متصلت لمدة اسبم فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 وفراٌش١صخبِؼخ 

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

  5اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  وفر اٌػ١خ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُطٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ 

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( االضرار/  

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اؼّذ غاور لطة ِؽّذ ؼعاض 1

  اضراء اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ اٌؽط١ٕٝ 2

  ا ا ِسّٛظ ِسّع اٌط١ع ٠ٛضف اٌطٛضٝ 3

  ا٠ٗ ِصطفٝ ازّع ِصطفٝ ٔؼ١ُ 4

  رغر٠ع ِب٘ر ضؼع ػٍٝ ٠ٛٔص 5

  رمٝ ِسّٛظ ِسّع ِسّع زٛاش 6

  خ١ٙبْ راشع اثرا١ُ٘ ِسّع ثبز 7

  ر٠ُ اٌط١ع اٌطؼ١ع ٔصر ضراج 8

  دػاء تذر اؼّذ ِرػٟ 9

  ضؼاد ضؼذ ِطؼٛد ػ١ٍٛج 11

  ضبرٖ ٔبخر ػجع اٌدٛاظ ػجع اٌمبظر 11

  ضسر ػّبظ ِرضٝ ػجع اٌّد١ع ظاٚظ 12

  ضالِٗ ػطب اهلل ػجع اٌطالَ ِسّع ػطب اهلل 13

  ش١ّبا ػبطف ض١ّر ازّع اثٛ زع٠فٗ 14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

  5وفر اٌػ١خ اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( االضرار/  

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ظ٠ٕب نؤاظ ِسّع ػٍٝ اٌشرلبٜٚ 1

  ز٠ٕت اثرا١ُ٘ زبِع زبِع ػّر 2

  ػج١ر خّؼٗ اثرا١ُ٘ زطٓ شؼجبْ 3

  ٘ع٠ر شؼجبْ ازّع ِسّٛظ غالة 4

  ضؼع خّؼٗزٕبْ ِسّع  5

  ا٠ّبْ ِطؼع ِسّع ِسّع ػّبرٖ 6

  ٔعٜ صجسٝ اٌط١ع لطت ٠ٛٔص 7

  ٔعٜ ِسّٛظ ِسّع ػجع اٌطالَ ثط١ذ 8

  ا٠ّاْ اٌط١ذ لطة اؼّذ ػ١طٟ 9

  ضّر ضبِٝ ػطب ٠ٛٔص 11

  ضٍٛظ ِرشعٜ ِسّع ِرشعٜ صبٌر 11

  ضٍٛظ ػجع اٌطزبر اثٛ اٌفزٛذ ٠ٛٔص خبثر 12

  ِٕٝ ٠ٛضف اضّبػ١ً ػىٗ 13

  نبطّٗ شؼجبْ ػجع إٌّؼُ ِجرٚن 14

  ِٝ ضبٌع ضؼع اضّبػ١ً ضالِٗ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

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

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

 1جميع التخصصاث فقط ثالثت والرابعتالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

  5وفر اٌػ١خ اٌسراػ١ح اٌّػرروح ِط  / ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاألضرار اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   زراعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( اؼّذ ِؽّذ ٔاظػ /د    

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  طبرق ٠س١ٝ ِزٌٛٝ اثٛ زط١ٓ 1

  اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س ضطبةػ١ٍبا  2

  ا٠ٗ خطاب اؼّذ ػٍٝ اٌطٛر 3

  ِرٚج ِؽّذ ػثذ اٌرؼ١ُ ِؽّذ 4

  ِّذٚغ ػالء ػٍٝ ذٛف١ك 5

  ِٕبر لطت اٌط١ع ػٍٝ ض١ٍُ 6

  ِٝ ِسّع رٛن١ك ػجع اٌؼس٠س اٌجع٠ٜٛ 7

  ٔعا ِسّع اثٛ ز٠ع اٌط١ع اثٛ رضب 8
  ٔٛر٘بْ صجر طٍؼذ ػطب 9

  اٌطالَ غر٠ت ضضر٘ع٠ر اٌط١ع ػجع  11

  ٚنبا ػجع اٌّسطٓ ػٍٝ ػٍٝ ٔٛا٠ٗ 11
  ٠برا اٌط١ع ٌطفٝ ضؼع اٌط١ع 12

  ٠بض١ّٓ ا١ٌّٙطٝ ػٍٝ زطٓ ا١ٌّٙطٝ 13
  أ١ِرج رِضاْ ِؽّذ دضٛلٝ 14

  ِٕبر خّؼٗ ِسّٛظ اٌط١ع ػجع اٌمبظر 15

16   
 

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

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتقتيه وذلك للفرترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  اٌرعار٠ح ت١ٕٓ  ض١ذٞ ضاٌُ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جتارية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

َ اضّبػ١ً 1 ً ػجعاٌطال   اضراا اضّبػ١

ٝ ثط١ٛٔٝاضّبا ازّع  2   ػٍٝ ػٍ

  اضّبا ػٛض ِسّع ِسّع ازّع 3

ٖ ض١ّص زط١ٓ ػجعاٌمبظر 4   ا١ِر

ُ ض١عازّع اٌطٍّٛٔٝ 5 ْ زطٓ اثرا١٘   ا٠ّب

ْ زوٝ ػٍٝ ِسّع زدبزٜ 6   ا٠ّب

  خ١ٍّٗ نّٙٝ رزق خب٠ٚش 7

ٝ ضؼ١ع 8   خ١ٙبْ ػجبش ورَ ػٍ

  ظ٠ٕب اٌط١ع رِضبْ اٌط١ع ِسّع 9

ْ زطٕٝ اٌط١ع ازّع ػٍٝ 11   رٚا

ْ ِسّع ض١عازّع ػجع رثٗ ضرٚر 11   رٚا

ٓ ػجعاٌفزبذ ػجعاٌمبظر ِٕمٛي 12   ضبرٖ ػجعاٌرزّ

  ضؼبظ اٌطؼ١ع ػجعاٌغٕٝ ِسّع اٌطؼ١ع 13

14   

15   

16   
 

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

 ٝ  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  األٚياٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 (ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   اٌرعار٠ح تٕاخ  ض١ذٞ ضاٌُ / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جتارية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ضبِٝ اٌٛرظأٝ لٕع٠ًضّر  1

  ضٙب ٠بضر ِسّع ػجعاٌٍط١ف 2

  شبٕ٘عٖ ِسّع ِسّع ػجعاٌس١ّع ٠س١ٝ 3

  ش١ّبا صبثر ثعراٜٚ خبظ اٌس١٘رٜ 4

  ش١ّبا صجسٝ اضّبػ١ً اثرا١ُ٘ 5

  ش١ّبا ػبظي نٛزٜ ػجعاٌفزبذ اٌمصبص 6

  ػس٠سٖ ر٠بض ػجبش ضؼع زّع 7

  ِٕبر ازّع ِسّع ازّع اٌؼّرٜ 8

  رِضبْ ِسّع رِضبِْٕٝ  9

  ٔبظ٠خ خّبي نبرٚق اٌطشٛػٝ 11

  ٔبٔطٝ ِسّع زور٠ب طٍجٗ ِسّع 11

  ٔعٜ ثرٚد ِٛضٝ ػٍٝ ِٛضٝ 12

  ٔٛرا صالذ ػٍٝ ِسّع اٌمسػٗ 13

  ٕ٘ع نٛزٜ ػٍٝ ػٍٝ اٌؼ١طٜٛ 14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  تٕاخ  وفر اٌػ١خ اٌرعار٠ح / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

 ضررزمجبٌىُ  أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جتارية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ؼطٕاء فٛزٞ تط١ٟٛٔ   /د

 -اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :ٚأضّاء اٌطالب 

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

ُ زطت اهلل 1   اضراا ػس٠س اٌط١ع اثرا١٘

ُ زط١ٕٓ 2   اضراا ِطؼع اٌط١ع اثرا١٘

  اضّبا رِضبْ ػجعاٌّطٍت اثٛشؼ١شغ 3

ُ ػجعاٌس١ٍُ 4 ُ اثرا١٘   اضّبا ػجعإٌّؼ

ُ ػّر 5   اضّبا ِزٌٛٝ ِسّع اثرا١٘

  اضّبا ِسّع أٛر ض١ٍّبْ  6

  ا ا ضؼع ػجعاٌؼس٠س ِسّع ِصطفٝ 7

  اِبٟٔ ػٍٟ ِٛضٟ اٌع٠ت 8

ٖ اٌصبٜٚ ِسّع ظراز 9 ٖ ػجع   ا١ِر

ٝ  ازّع ز٠ٚٓ 11 ْ ِسّع ػٍ   ا٠ّب

ٓ غالة 11 ْ ػجع اٌفزبذ ِسّع زط١   ا٠ّب

  ا٠ٗ ػجعاٌس١ّع ػجعاٌؼس٠س غبزٜ اٌشرلبٜٚ 12

  ِسّع خّؼٗا٠ٗ ػجعاٌٍط١ف ػجعاهلل  13

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    ت١ٕٓ  وفر اٌػ١خ اٌرعار٠ح / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ... ٚتؼذذؽ١ح ط١ثح 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جتارية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( /  االضرار

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ت١ٙٗ ِؽّذ ض١ٍُ اؼّذ ػٍٝ 1

  زطٓ ِسّع زطٓ ِسّع غراة 2

  زطٕبا ضبٌع ِسّع ػٍٝ اٌجٕب 3

  ٔصر ض١ّصزطٕبا شف١ك  4

  زطٕبا ِسّع ِصطفٝ ِسّع ظرظرٖ 5

  ظػبا اثٛاٌفزٛذ خّؼٗ ػجعاٌجبضط شٍجٝ 6

  ظ١ٔب اٌط١ع ِسّع ِسّٛظ اثٛ ازّع 7

ٖ ٠ٛضف ضؼع ِصطفٟ 8   رأع

  ضّر رِضبْ ِسّع اثٛ ر٠عٖ 9

  ض١ٍٙٗ اٌّغبزٜ زطٓ ازّع ػجعاٌّؼطٝ 11

  شفبا اثٛاٌطؼٛظ ِسّع خّؼٗ اٌط١ش 11

  اثٛاٌطؼٛظ ػٍٝ ػٍٝ شرش١رش١ّبا  12

13   

14   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    اٌػ١ٙذ ِؽّذ ػاطف اٌرعار٠ح  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ط١ثح ... ٚتؼذذؽ١ح 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جتارية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ش١ّبا ِسّع ػجعاٌجص١ر اٌشٕع٠عٜ 1

  صبثر٠ٓ ػجعاٌٛ٘بة ِسّع ػجعاٌسك اٌطج١ؼٝ 2

  زّبظٖػسٖ ِسّع ِسّع ِسّع  3

  نبطّٗ ضبٌع ِسّع اٌط١بر 4

  ِٕبر رِضبْ ِطزبر ِسّٛظ ػجعاٌرازق 5

  ٔعا اٌطؼ١ع ػجعاٌمبظر ِسٝ اٌع٠ٓ اٌمص١ف 6

  ٔعا ٔصر شسبرٗ ِسّع 7

  ٔعٜ ِسّع شسبرٗ اثرا١ُ٘ ػٍٝ اٌط١ع 8

  ٔعٜ ِسّع ػجع اٌسى١ُ ػٛض  9

  ٔٛر خّبي ِسّٛظ ِدب٘ع اٌىطجبٔٝ 11

  ػجعاٌؼظ١ُ صبظق شؼ١ت١ٔرٖ ِسّع  11

  ٘بخر زطٓ ػٍٟ ض١ٍفٗ ظش١ش 12

  ضبرٖ ِسّع ِسّع رزق ِرشعٜ 13

14   

15   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 اٌصا٠ٛٔح اٌفٕذل١ح وفر اٌػ١خ  / ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاألضرار اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   جتارية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٘جٗ ازّع ثط١ٛٔٝ ػجعٖ اثٛضى١ٓ 1

 ػجعاٌرزّٓٚ ا اٌشسبد ػجعاٌرازق  2
 

 

  ٚ ا طب٘ر اثرا١ُ٘ ػع ْ 3

  ٠طرا ٠ٛضف ِسّع ػجعاٌس١ّع اٌدجبٌٝ 4

  ِٕٝ ِسّع ػٍٝ اٌعاٚظٜ 5

  اضّاء وّاي ِؽّذ اؼّذ 6

  ا١ِرج تط١ٛٔٝ ػ١طٜٛ ض١ٍّاْ 7

  ضارج ػثذاٌطالَ ٠ٛٔص فر٠ط دضٛلٝ 8

  ػفاف راضٝ ػثذاهلل ٠ٛٔص 9

  ػال ِؽّٛد ؼط١ٓ ػثذاٌّع١ذ  11

  ٔػٛج ؼطٕٝ ِطاٚع ِطاٚع 11

  ِٕار اؼّذ ػٍٝ اؼّذ ا١ٌّٕٝ 12

13   

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  م١ٍٓ اٌػ١ٙذ ػثذ اٌرضٛي اٌرض١ّح ت / ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاألضرار اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٔاد٠ح ػثذ إٌثٟ ػٛـ     األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اثرا١ُ٘ رضٛاْا ا اثرا١ُ٘ رنمٝ  1

  االء اٌط١ذ طٗ اتٛ تىر 2

  اضراا ِسّع ِصطفٝ ػٛض اٌمبضٝ 3

  اضراا ٠بضر ِسّع ِسّٛظ  اٌؼجٗ 4

  اضّبا رضب طٍسٗ اضّبػ١ً ضٍف اهلل 5

  آ ا شر٠ف ػجعاٌس١ّع ػجع اٌفزبذ اٌطمب 6

  اٌس٘راا ػّبظ ػجعاٌرزّٓ ازّع لبلب 7

  اًِ ا٠ّٓ ػجعاٌس١ّع ِسّٛظ ضؼعاٌع٠ٓ 8

  ا١ِرح ِسّع ازّع ِصطفٝ اٌرش١عٞ        9

  ٗ ِسّع ػ١ع ػ١ٍٕٝاِ 11

  ي٠ّبْ ػّبظ زّعٞ ػجع اٌفزبذ 11

  آ٠ٗ ػجعاٌس١ّع ػجعاٌالٖ ػجع اٌس١ّع اٌص١فٝ 12

  رزبة ض١ًٍ ازّع ضؼع ػٍٝ 13

  أ١ِرٖ ض١ّر أزّع ِسّع شٛق 14

  ر٠ٙبَ ػّبظ ٕ٘عاٚٞ اٌسط١ٕٟ ػجعٖ 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م  21/4/2122م حتى  17/4/2122على أن تكىن الفترة مه م ،  12/5/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس  والرابعت

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 م١ٍٓ ت غٙذاء اٌصٛرج اٌرض١ّح ٌغاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٕ٘اء ِؽّذ خ١ًٍ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ضبرح رخت ػجع اٌطالَ ِسّع شب١ِخ 1

  ضّر خبثر نزٛذ ػجع اٌس١ّع ػٍٛاْ 2

  ض١ّٗ ِسّع ِسرٚش رِضبْ اثٛ خّبي 3

  نزر ِسّٛظ ضب٘ر ض١ٍٙٗ اٌدٙرٜ 4

  شرٚق ضؼبظٖ ػجعاٌؼبطٝ ثٕبد 5

  شر٠ٓ زّعٜ ِسّع اٌس٠ٕٝ 6

  ػب٠عح ػجع إٌجٝ ػٍٝ ِسّع شٍجٝ 7

  نب٠سٖ ِسّع ػجع اٌجبػث ػجع اٌفزبذ ض١ٍّٗ 8

  ٌّٝ ِب٘ر ِسّع ِسطٓ اٌجرِبٜٚ 9

  ِٕبر اٌطؼ١ع ِسّٛظ ثط١ٛٔٝ 11

  ػط١ٗٔبظ٠ٗ طبرق ػجع إٌّؼُ ػجع اٌٛ٘بة اثٛ  11

  ػجعاٌرازقٔٛر٘بْ ػجعاٌؼبطٝ ػٍٝ ػجعاٌؼبطٝ  12

  ٔٛر٘بْ ِسّع ِسّع ػجع اٌد١ع ػدالْ 13

  ١ٔرٖ ػجع اٌؼس٠س ػجع اٌس١ّع ػجع اٌؼس٠س 14

15   

16   
 

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

 الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  األٚي اٌفصً اٌعراضٝ

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

   اٌرض١ّح ٌغاخ  دضٛق / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ؼٕاْ ؾاتر ا٠ٌٕٛعٟ     األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا ا اضبِٗ ِسّع ػسد ػطب 1

ُ ػ١بظ 2   اًِ ػبطف ِسّع اثرا١٘

ٖ اثٛضؼعٖ 3 ٖ ِسّع زطٓ ِسّع ػجع   ا١ِر

  ا٠ّبْ ِسّع اضّبػ١ً ِسّع ١٘ىً 4

ُ اٌط١ع غ١ُٕ 5   اٌش١ّبا اثرا١٘

ٟ ٠ٛٔص ضرزبْ 6   ا٠ٗ ِعزذ نزس

ٗ اٌطٕجبطٝ 7 ْ ػجع رثٗ ِسّع ػجعرث   زٕب

ُ ػطبضٍٛظ اٌط١ع ضؼع  8   اثرا١٘

    رٔب ٘بٔٝ ػٍٝ ِسّع اٌٙبثط 9

ُ شسبرٗ 11 ُ ِسّٛظ اثرا١٘ ْ اثرا١٘   رٚا

ً اٌعٕ٘خ 11 َ أضّبػ١ً رث١غ أضّبػ١   ر٠ٙب

ٗ ِسّع اٌسٛشٝ 12   ضّبذ ِسّع ػرن

  ض١ّٗ ٚز١ع ازّع ٠ٛضف ازّع 13

  ض١ٍٙٗ صالذ رخت ِسّع ض١ٍّبْ 14

َ شؼجبْ 15   نبطّخ ِطؼع ِسّع ِسر

ٓ ظاٚظ ٔبٔطٟ 16 ْ ػجع اٌرزّ   رِضب

  ٔعٜ زط١ٓ نزسٝ وبًِ وشه 17

  ٔٛر٘بْ ػط١ٗ ِط١ّر ِٙراْ ض١ٍُ 18

  ٘بخر ػجعاٌطبٌك ِسّع ازّع زدبج 19
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

        ِعّغ رخا ٌٍغاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  غا١ٌح ػاِر    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا ا نر٠ع اِبَ ػط١ٗ رزق 1

  اضراا ازّع اٌّؼعاٜٚ ازّع ١ّٔر 2

  اضراا ضبٌع ػجعاٌّمصٛظ اثٛاٌفزٛذ 3

  اًِ ػالا اثرا١ُ٘ ػجعاٌس١ّع ض١ٍفٗ 4

  ا٠ّبْ اثرا١ُ٘ ػجعاٌؼ١ٍُ ػجعاٌفزبذ 5

  ا٠ٗ نٛزٜ ِسّع اثرا١ُ٘ اثٛز٠ع 6

  ضٍٛظ ِسّع ػجع اٌؼس٠س ِسّع ازّع اثرا١ُ٘ 7

  ِدعٜ ِسّٛظ ػجعاٌفزبذ ظ١ٔب 8

  ظ٠ٕب اٌّؼعاٜٚ ػجعاٌس١ّع ػٍٝ ازّع 9

  ظ٠ٕب زطٓ اٌط١ع اٌزٙبِٝ 11

  رأبي ِسّع ازّع ض١ٍّبْ ضفبخٝ 11

  رزّخ اٌجعرٜ ػبِر ػجع اٌٍط١ف 12

  رٚاْ ػٍٝ ض١ًٍ ِسّع أثٛ شؼ١شغ 13

  ا٠ّبْ ِسّع ٔج١ً ػجعاٌؼس٠س اضّبػ١ً نٛظٖ 14

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد لى أن تكىن الفترة مه ع م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثت الثاألولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 2ت١ال ِطؼطٓ ِؿطفٝ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ِٝ اٌط١ذ ػثذٖ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ز٠ٕت ٠بضر ػجع اٌٛ٘بة ػجع اٌس١ّع ِسّع 1

  ر٠ُ زطٓ ِسّٛظ ػجعاهلل ػٍٝ 2

  ز٘راا اثرا١ُ٘ زطبْ زطٓ ض١ٍُ 3

  اٌؼس٠س غبزٜ زطٛٔٗز٠ٕت نٛزٜ ػجع  4

  ضٍٜٛ ضبٌُ زطٕٝ ضبٌُ 5

  شرٚق ِسّع نبرٚق ِزٌٛٝ ِٛضٟ 6

  غ١ّاء اغرف اٌّرٌٟٛ األط١ر 7

  ش١ّبا اٌفٕبخ١ٍٝ ضؼع ضؼ١ع ػٍٝ 8

  نبطّٗ ا٠ّٓ ػجعاٌّطٍت ِسّع ازّع 9

  نض١ٍٗ  ٚن١ك اٌط١ع زطٓ ػٍٝ 11

  ِر٠ُ ازّع نبرٚق ػٍٝ ػجع اٌرزّٓ 11

  ٠ٛضف ػجعاٌس١ّع ػالَِر٠ُ وّبي  12

  ِر٠ُ ٠بضر اٌجعراٜٚ ػٍٝ ػّبرٖ 13

14   

15   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  3ت١ال ِط اٌػ١ٙذ فرؼاخ ب  / ػاَ ِذرضح األضرار ِذ٠راٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   االضرار / 

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٔبٔطٝ اٌط١ع ػجع إٌّؼُ اثرا١ُ٘ ِسّع 1

  ػجعاٌسى١ُ ػجع اٌرازقٔعا ػط١ٗ  2

  ٔر١ِٓ ؼطٓ اترا١ُ٘ ؼطٓ ٘الي 3

  ٔٙٝ اٌط١ع اٌط١ع ػٍٝ اٌشرلبٜٚ 4

  ٔٛرا اضّبػ١ً زّبظ اضّبػ١ً ِجبرن 5

  ٔٛراْ ػجع إٌبصر اٌطؼ١ع ػٍٝ 6

  ٔٛر٘بْ ٔبصر ِسّع اٌؼشرٜ 7

  ٔٛضٗ صالذ اٌّؼعاٜٚ ازّع ١ّٔر 8

  ١ٔر١ِٓ نؤاظ ػجع اٌس١ٍُ اٌطؼ١ع ازّع 9

  ٘بخر ػجع إٌؼ١ُ ػٍٝ ازّع ِسّع 11

  ٚنبا ِصطفٟ ػٍٝ ػجبش 11

  ٠برا رضب اثرا١ُ٘ اٌشرث١ٕٝ اٌؼعٚٞ 12

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    ب اٌعذ٠ذج  اٌؽاِٛي / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ر٠ُ اضّاػ١ً ؾذلٟ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اضّبا ػّبظ ازّع اٌؼٛضٝ اٌسٔبرٟ 1

  آ٠ٗ ازّع زطٓ أزّع خّؼٗ 2

  زطٕبا صجرٜ اٌط١ع اثرا١ُ٘ غ١ُٕ 3

  ظ١ٔب ػبطف ِسّع اٌّؼعاٜٚ رِضبْ 4

  ضؼبظ ِسّٛظ ػجعاٌؼ١ٍُ ِسّع خجر٠ً 5

  صف١ٗ نؤاظ ِصطفٝ ض١ع ازّع خٛظح 6

  ػج١ر ِسطٓ ػٍٝ ِسّٛظ ػٍٝ 7

  اٌٙبظٞ ِر٠ُ ػٍٟ زبِع ػجع 8

  ٍٔٙٗ خّبي اٌط١ع ازّع ِسّٛظ 9

11   

11   

12   

13   

14   

15   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،
 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  اٌػ١ٙذ ض١ّح ب تفٖٛ  / ػاَ ِذرضح األضرار ِذ٠راٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌصاٌصحاٌفرلح/ 

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘اٌح ٠ٛٔص ؼطٓ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  اًِ اثرا١ُ٘ ِسّع خبظ رِضبْ 1

  ِسّع اٌسِبِرٜزج١جٗ ِسّع ِسّع  2

  ضٍٛظ ػجعاٌّمصٛظ ِسّع ػف١فٟ 3

  ظا١ٌب ثبضُ زور٠ب اٌسصرٜ 4

  ر٠ٙبَ ِصطفٟ اثرا١ُ٘ اٌّؼساٚٞ 5

  ش١ّبا اٌفبضٍٟ ِسّع اثرا١ُ٘ اٌسدٗ 6

  ِـر٠ــُ ػـجـعاٌـسـّـ١ـع ػـجـعاٌـىـر٠ــُ ػـجـعٖ 7

  ٔؼّٗ ػجعاٌطالَ ِسّع ػجع اٌطالَ اٌغسٌٚٝ 8

  ِسّع ػجع اٌس١ّع اٌسالجٔٛر٘بْ ِسطٓ  9

  ٔٛر٘بْ ػصبَ نزسٟ ورشٗ 11

11   

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝاٌفصً اٌع الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  راض

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

 1جميع التخصصاث فقط ثت والرابعتالثالوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

     اٌرض١ّح ٌغاخ  ض١ذٞ ضاٌُ / ػاَ ِذرضحاألضرار ِذ٠ر اٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ز٠ٕة اضّاػ١ً   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا ا ٔج١ً ِسّع زشبظ 1

  ػط١ٗ رِضبْأرٜٚ ض١ّر ضؼع  2

  ثطٕذ ِسّع ض١ًٍ اضّبػ١ً اٌر٠ٕٟٚ 3

  رزّٗ ٠طرٜ ػجعاٌفزبذ ِسّع ػ١طٝ 4

  ض١ّٗ ضؼع ِسّع ػجعٖ اٌفمٝ 5

  ٌؤٜ ِسّع نبرٚق اٌطشٛػٝ شٛغٝ 6

  ِب٠طٗ ػبطف اثرا١ُ٘ اثرا١ُ٘ ن١ٛض 7

  ِرٚح ػٍٟ ػجع اٌس١ّع ٠ٛٔص 8

  ِٙب ض١ّر ِسّع اثرا١ُ٘ ِٕصٛر 9

  أضّبػ١ً ِسّعِٝ ِؼزصُ  11

11   

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

ٝ األٚي  والرابعت الثالثتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،، ٚرفضٍٛا ثمجٛي

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ ِروس اٌطفً اٌّرطٛر  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( اِاي اتٛ ا١ٌس٠ذ ػط١ح    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا ا ورَ ِسّع نرج اٌطمب 1

  ا ا ِسّع اٌط١ع ازّع اٌضٍؼٟ 2

  ػثّبْ اٌصفزٝا ا ِسّع ِسّٛظ  3

  ا ا ِمجٛي ِسّع ِسرٚش 4

  ا ا ٚز١ع ػجع اٌّطٍت ػط١ٗ ٠ٛضف 5

  اضراا رشعٜ زطٓ ػجعاٌرازق 6

  اضراء ؾثؽٟ ِؽّٛد فرػ اهلل 7

  اضراا ػالا اٌع٠ٓ ػٍٝ أثٛ اٌفزٛذ 8

  اضراا ِسّع زطٓ ٔبنغ 9

  اضراا ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌفزبذ  11

  اٌمبظراضراا ٘بٔٝ رث١غ ػجع  11

  اضّبا ازّع ػجعاهلل ِسّع اٌجس١رٜ 12

  اضّبا ٔبظر ِصطفٝ زطٓ ػجع اهلل 13

  اشدبْ ػسد ِسّع ػجع اٌؼ١ٍُ ٔٛذ 14

  آ ا ػالا ِسّٛظ صبٌر 15
 

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

 ٝ  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  األٚياٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتتيه للفرقوذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121
ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع  ترةف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ اؼّذ ػراتٟ ب  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  دػاء ِؽّذ د٠اب   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا١ِرٖ زطبَ ازّع ثط١ٛٔٝ 1

  اًِ ضبِٟ ػبثع٠ٓ زط١ٓ 2

  ا١ِٕخ ٘شبَ ػجعاٌس١ّع ػجعاٌس١ّع اٌٙٛارٞ 3

  ا١ِٕٗ اضبِٗ ِسّع نؤاظ  ػجعاٌس١ّع 4

  ا١ِٕٗ ِسّع شؼجبْ نرج ِجبرن 5

  أ١ِٕٗ ِسّٛظ ػجع إٌّؼُ ض١ٍفٗ 6

  ا١ِٕٗ ٔبخٝ ػجع إٌّصف اٌط١ع ػٍٟ 7

  يثرا١ُ٘ ِسّع ور٠ُأ١ِرح ضؼع  8

  أ١ِرح ٚضبَ اثرا١ُ٘ ػٍٝ اٌغب٠ش 9

  ا١ِرٖ رشعٜ زط١ت ازّع شّص 11

  ا٠خ اٌط١ع اثرا١ُ٘ ازّع اثٛ اٌؼال 11

  ا٠خ ا٠ّٓ ِسّٛظ اثٛ شؼ١شغ 12

  ا٠ّبْ اٌط١ع طٍؼذ ِسّع اٌشٕبٚٞ 13

  ا٠ّبْ ػٍٝ ثط١ٛٔٝ ػجع اٌفزبذ 14

  ٘جٗ ِسّٛظ اٌط١ع ِسّٛظ ضبٌُ 15

  ٕ٘ع صبٌر ازّع ػجع اٌٛ٘بة ضٍف 16

17   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 
 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

      وفر اٌػ١خ  اٌس٘ٛر ٌغاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ... ٚتؼذذؽ١ح ط١ثح 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٔف١ٓ ػثذ اٌفراغ ِؽّذ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ّبْ ِسّع ٠ٛضف ػجعاٌّمصٛظ غالة 1

  ا٠ّبْ ِّعٚذ نٛزٜ زط١ٓ ػىٗ 2

  ػجعاٌؼس٠س ازّع طٗا٠ٗ اٌط١ع  3

  زٕبْ ػثّبْ ِسّع اثٛ إٌدبٖ غبٌٝ 4

  ضٍٛظ اٌط١ع نزسٟ ِسّٛظ ضبٌُ 5

  ضٍٛظ زطٕٝ ِسّع أثٛا١ٌس٠ع ٠ٛضف وشه 6

  ظػبا أثٛ اٌّؼبطٝ ػجعاٌٍط١ف أثٛ اٌّؼبطٝ 7

  ظ٠ٕب ِسّع ػجعاهلل ػجبظٖ 8

  ظ٠ٕب ِصطفٝ ػجعاٌس١ّع ِسّع ػ٠ٕٛٗ 9

  ٠ٛضف رزّٗ اثرا١ُ٘ ػجبش ػٍٝ 11

  رزّٗ ِسّع رث١غ  ِسّع ػجعاٌدٛاظ 11

  رزّٗ ِصجبذ ػساٌع٠ٓ اثرا١ُ٘ اثٛ اٌؼ١ٕٓ 12

  رٚضٗ ِسّع ػجع اٌفزبذ ر٠بض نرزبد 13

  رٚن١عٖ ػبظي ازّع ػّر ثروبد 14

  ر٠ٙبَ رزق ضؼع ِسّع نراج 15
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع ف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 
 

 بِؼخ وفراٌش١صخ

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

   وفر اٌػ١خ  اٌػ١ٙذ ِؿطفٝ تذٚٞ اٌرض١ّح ٌغاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  االضرار / 

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ز٠ٕت ػٍٝ أٛر اٌشرث١ٕٝ 1

  ضٍّٝ ِسّٛظ رخت ِسّع نرج 2

  ضّبذ ػجع إٌبصر اٌط١ع ٠ٛضف 3

  ضّبذ ِٕصٛر ِسّع ػجع اٌّؼطٝ 4

  زـطـٓ اٌطٍـّـبٜٚضّـر ضؼـ١ـع  5

  ض١ّٗ ضبِر اٌط١ع وبًِ اٌشٕبٜٚ 6

  ض١ٍٙٗ ػجع إٌّؼُ ِسّع اثرا١ُ٘ اٌشبنؼٟ 7

  ض١ٍٙٗ ػصبَ زطٓ ِزٌٛٝ ظػٍٗ 8

  شرٚق ػالَ ػجع اٌؼس٠س ػجع اٌؼس٠س ػالَ 9

  شّص اثرا١ُ٘ ػجع اٌّمصٛظ ِسّٛظ طب٠غ 11

  ش١ر٠ٓ ِسّٛظ ٚنب ِسّع ِسّٛظ 11

  رثٗ ِسّعش١ّبا زّٛظٖ ػجع  12

  ش١ّبا ػجعاٌؼس٠س ِسّع ػٍٝ ػّر 13

  ػ١ٍبا ِسّع يثرا١ُ٘ أثٛزط١ٓ 14

  نبظ٠ٗ ض١ّص ػجعاٌؼبطٟ رنبػٟ ػجع اٌٙبظٞ 15
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه يت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 
 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

  وفر اٌػ١خ  ػٍٟ ػثذ اٌػىٛر ٌغاخ  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ
 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘ثٗ ِؽّذ ؼطٓ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  نبطّخ ٔد١ت شسبرٗ إٌٙعاٜٚ 1

  نبطّٗ ػجع اٌؼبطٝ ِسّع ػجع اٌرز١ُ ١ّٔص 2

  نبطّٗ ٔد١ت ػجع اٌٍط١ف رزق 3

  نرزٗ ١ِٕر ػجعاٌطالَ ض١ّص ٔٛار 4

  ِبخعٖ ِسّع ػجعاٌٌّٛٝ اثرا١ُ٘ زطٓ 5

  ِرٚح ِسّع ث١ِٛٝ ِٕصٛر صبٌر  6

  ِر٠ُ اٌشسبد ػجع اٌط١ّغ زطٓ ١ِٙب 7

  ِٕبر اثرا١ُ٘ غبزٞ اثٛ شٕت 8

  ِٕبر ػجعإٌبصر نرزبد نرج 9

  ِٕبر ِسّع نّٙٝ ضفبخٝ 11

  ِٕخ اهلل ػجع اٌّمصٛظ صجسٟ ػط١ٗ اٌسطٕٟ 11

  ِٙب ازّع ازّع ثعر 12

  ١ِبظٖ أضؼع ػجعٖ ػٍٟ اٌّغبزٞ 13

  ١ِرنذ  ١ٌٚع لطت ػجع اٌفزبذ 14

  ٔعٜ اٌجط١ٛٔٝ ثٍزبخٝ ِسّٛظ شٍجٟ 15

  ػ١ٍبا ػجع اٌطزبر ػجع اٌٌّٛٝ اٌّس٠ٓ  16
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا 

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 
 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

    إٌّرسج خ . ا طفٌٛح  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ٚتؼذذؽ١ح ط١ثح ... 

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (     ٔاد٠ح ٌطفٟ   االضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٔعٜ ػبظي ِسّٛظ ِسّع اثرا١ُ٘ 1

  ٔعٜ ػرنٗ ِسّع ػرنٗ 2

  ١٘جخٔعٜ ِصطفٝ ا١ِٓ ػجع اٌؼس٠س  3

  ٔر١ِٓ ػٕرر رغذٜ ػثذاٌٍط١ف ٚاٌٝ 4

  ٔطّٗ ِسّع ازّع ض١ع ازّع 5

  ٔؼّخ ِسّع ػٍٝ ِسّع ثعراْ 6

  ٔٙبظ طبرق ِسّع ِصطفٝ ض١ٍذ 7

  ٔٛرا زطٓ ػٍٟ زطٓ اٌط١ع 8

  ٔٛر٘بْ ازّع ِسّع ِطؼٛظ 9

  ١ٔرٖ ضبٌع ػجعاٌس١ّع ِسّع ِسّع 11

  ٘بخر ض١رٜ ػ١ع زطٓ ِصجبذ 11

  ػصبَ ػجع اٌطالَ اٌسٛ٘بخر  12

  ٘اظر ِؽّذ ؼطٓ ِؽّٛد ِٛضٝ 13

  ٘بٌخ ػجع اٌرزّٓ ٠ٛضف ػجع اٌرزّٓ 14

  ٘جٗ ػط١ٗ ازّع اٌّزٌٛٝ اٌشرث١ٕٝ 15
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض
م حتي الخميس  12/2121/ 12االحد على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122الخميس جميع التخصصاث ويىتهى 

 1جميع التخصصاث فقط لثالثت والرابعتاللفرقتيه وذلك  تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع م فترة  17/12/2121

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األولى رياض األطفال وللفرقتيه م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 1جميع التخصصاث فقط الثالثت والرابعتوذلك للفرقتيه ت عمليت متصلت لمدة اسبىع ترة تربيف
 

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  

 

 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 
 

 خبِؼخ وفراٌش١ص

 و١ٍخ اٌزرث١خ      

 اٌزعر٠ت ا١ٌّعأٝ

 

 وفر اٌػ١خ     اٌٛؼذج اٌؼرت١ح ب  / األضرار ِذ٠ر ػاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذؽ١ح ط١ثح ... ٚتؼذ

 

أْ أرٛخررٗ يٌررٟ ضر١بظرىُ ثدس٠ررً اٌشررىر  ضررزمجبٌىُ   َ ٠0202/0200شررنٕٟ ِررغ ثررعا اٌؼرربَ اٌعراضرٟ اٌدع٠ررع                 

 -: وبا رٝٚث١بٔبد اٌّدّٛػخ اٌطالث١خ ٌٍزعر٠ت  اٌّٛلرح طٍجخ و١ٍخ اٌزرث١خ ٌٍزعر٠ت ثّعرضزىُ

   رياض اطفال  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح/ اٌصاٌصح

 51  ػذد اٌطالب/ ٠َٛ اٌرذر٠ة /االش١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ خارظٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ضّاغ ػصّاْ اتٛ غاِح   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌطالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالؼظاخ االضـــــــــُ َ

  ٘عٜ ػٕزر اثرا١ُ٘ ِسّع شجٛر 1

  ٘ع٠ر زّبظٖ رِضبْ ض١ّص 2

  ٘عٜ ِسّع ػجع اٌغٕٟ اٌّغبزٞ 3

  ٕ٘با ِسّع ِسّع ِسّع اٌّغبزٞ 4

  ٚ ا ٠ٛٔص اٌط١ع ٠ٛٔص 5

  ٠برا زٍّٝ ِصطفٝ ِرضٝ ٔعا 6

  ٠بض١ّٓ ِسّع اٌطؼ١ع وبًِ اثٛ ظػٍٗ 7

  ٠بض١ّٓ ِسّع ػجع اٌس١ٍُ اثرا١ُ٘  8

  ٠بض١ّٓ ِسّع ِسّع زطٓ ِسّع 9

  ٠بض١ّٕب اضّبػ١ً ض١ّص ِسّع راشع 11

  ٠ّٕٝ شؼجبْ نرزبد لبضُ ١ًٍ٘ 11

  ٠ّٕٝ ػالا اٌع٠ٓ ػٍٝ ػجبش إٌّدٛظٜ 12

  ذط١ُٕ ر٠اـ ِؽّذ د٠اب اٌذر٠ىٍٝ 13

  ٠اض١ّٓ االِاَ ػثذاٌرؼّٓ ِؽّذ رخا 14

  اِدع ػف١فٝ ٔٛرا ازّع 15

16   
 

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

ٝ األٚي  الثالثت والرابعتللفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه  17/11/2121األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

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

ٝ اٌثبٔٝ الثالثت األطفال وللفرقتيه األولى رياض م للفرقت  26/2/2122األحد : يبدأ التدريب الميداوى مه  اٌفصً اٌعراض

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

 ٚرفضٍٛا ثمجٛي نبئك ا ززراَ ٚاٌزمع٠ر،،،،

 

 رئ١ص لطُ اٌزعر٠ت
 

 

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة  

 ٚرئ١ص لطُ إٌّب٘ح  
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 ظ/ ِسّٛظ اثرا١ُ٘ ػجع اٌؼس٠س(2)أ 

 

 
 

 


