
 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

 م١ٍٓ    ادّض غٛلٟ ب ت / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت 

   لغة عربيةاساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِذّض لاضُ اترا١ُ٘ ػٛض   األضراط/

 -ٟ٘ :ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة 

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ّاْ غثاغٟ ِذّض غثاغٟ ِذّٛص 1

  رغا ضاِٟ ػثض اٌىر٠ُ ِشٍٛف 2

  ا٠ٗ دّاصج زور٠ا ٕ٘ضاٚٞ درفٛظ 3

  ا١ِرج ضؼض ِذّض غذاذٗ دػٍٗ 4

  ز٘رج رضا ػثض اٌرؤف فرداخ اٌثٕا 5

  غرٚق ادّض ػثض إٌّؼُ اتٛ ز٠ض 6

  فاعّح أٛر ادّض اٌشرلأٟ 7

  فٛز٠ح ضاِٟ اٌط١ض جاب اهلل 8

  ٔر١ِٓ ِذّٛص ػثاصج ِذّض 9

  ٠اض١ّٓ ػثض اٌؼس٠س دّاصج اٌّس٠ٓ 11

11   

12   

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 ضضٛق ت ِذّض فر٠ض ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ 

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اغرف غؼثاْ ١ِرج  األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اترا١ُ٘ ػثض اٌذ١ّض اترا١ُ٘ادّض  1

  ارٜٚ ِذّض ػثض اهلل ِذّض ضؼض 2

  اضراء ِذّض ِذّض اترا١ُ٘ ػ١ٍثح 3

  اضراء ِذّٛص ِذّض ادّض ضٍغاْ 4

  اضّاء ادّض ػثضٖ س١ّص صراز 5

  ا١ِرج اٌط١ض ِذّض ػثض اٌردّٓ ػ١ٍثح 6

  ا١ِٕح ِذّٛص ضؼ١ض ِذّض دط١ٓ 7

  ا٠ّاْ عارق رغاص غر٠ة 8

  اٌط١ض ِغازٞ ػثض اٌطالَ ػ١ٍثح ا٠ٗ 9

  را١ٔا اترا١ُ٘ ِذّٛص اترا١ُ٘ اٌىفراٚٞ 11

  رٔا ِذّض ػثض اٌذى١ُ ٠ٛضف 11

  فضً ادّض  صالح  اترا١ُ٘ رغا  12

  فاذٓ اغرف ِذّض ٚافٟ 13

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة 

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

فترة تربيت م 21/4/2122ى حتم  17/4/2122على أن تكىن الفترة مه  م ،  12/5/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كفرالشيخ جبمعخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

 ضضٛق   ت اٌػ١ٙض ِذّض اٌّغرتٟ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ 

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اٌغ٠ًٛ ِذٟ اٌض٠ٓ اٌغ٠ًٛ    األضراط/

 -فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ 

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ػ١ٍاء ِذّض ػغ١ح اٌماضٟ 1

  غرٚق جّاي ز٠ٓ ػٍٝ ػ١ٍثح 2

  ضٍّٝ دطٓ دطٓ دطاْ 3

  ِذّض اترا١ُ٘ ػرجاٚٞ صاٌخ 4

  ٔضٜ اٌط١ض فرذٟ اٌط١ض ساعر 5

  ِٟ جالي ػثض اهلل غازٞ اٌؼطاضٟ 6

  ِٕار ِذّٛص ِذّض ػثض اٌّج١ض ض١ٍُ 7

  ضاِٟ ػثض إٌّؼُ ضٍغاْ ِذّٛص 8

  ٔٛر٘اْ تط١ٟٛٔ رِضاْ ِذّض إٌّاضفٟ 9

  ٚضاَ ِذّض فرذٟ ػثض اٌؼس٠س سغاب 11

  ٔٛر٘اْ ِٕضٚر اٌطؼ١ض اترا١ُ٘ ِرزٚق 11

  ِذّض جّاي ادّض ػٍٝ اٌثف 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1ليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعم

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

     ب اٌجض٠ضج  اٌذاِٛي / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

 دررت جبليل أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير   ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  طو١ح ٠ٛضف ػثض اٌجٛاص   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضراء داذُ اٌطؼضٞ ِذّٛص ػثض اٌغفار 1

  اٌط١ض وّاي اٌط١ض ِذّض اٌؼرالٟ 2

  ص٠ٕا ٚائً صاتر االِاَ ػ١طٝ 3

  صثاح ٔصر فرج ػثض اٌغفار 4

  ِرٚج ِصغفٟ اٌضضٛلٟ ػثض اٌٍغ١ف 5

  ِرٌِٕٛٝٝ زوٟ ادّض غذرٛ  6

  ٔضا ػاصُ ػثض اٌجٛاص ادّض 7

  ٔٛر٘اْ ِذّض ػثض اٌرازق ػثض إٌّؼُ 8

  ض١ّٗ ػثض اهلل ِصغفٝ ِذّض ٠ٛضف 9

  غ١ّاء ٠اضر ِذّض ػثض اٌجٛاص 11

11   

12   

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة 

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

فترة تربيت م 21/4/2122ى حتم  17/4/2122على أن تكىن الفترة مه  م ،  12/5/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   ث١ال ادّض ػثض اٌؼس٠س ب ت  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجإ يلم ديبجتيل ث شيال الشير  دت جبليل طلجخ كليخ ي 0202/0200يشري م مء ثدم العبي الدرادم ال ديد              

 -ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :الترثيخ للتدريت 

   لغة عربيةاساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  فاعّح ِذّض ادّض صثخ  األضراط/

ٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ ٓ ف  -: ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ٓ اٌىرصٞ 1 ٓ ِذّض ػثض اٌردّ   ادّض ػثض اٌردّ

ٝ اٌّؼضاٚٞ 2 ْ ِا٘ر ػثض اٌطالَ ػٍ   ا٠ّا

ْ ِذطٓ ػثض اٌفراح ػثض اٌذ١ّض 3   ا٠ّا

  ذاِر ساٌض صالح اٌط١ض اضّاػ١ً 4

ٓ تض٠ر 5   ذط١ُٕ وّاي تض٠ر دط

ً ضالِٗ ػثّاْ 6   دطٕاء واِ

ٟ ادّض را١ٔا ا٠ٙاب ادّض 7 ٟ ٚ٘ث   ٔظّ

ْ اٌط١ض ػثض اٌٍغ١ف 8   رؤ٠اخ رِضا

ٟ ػثض اٌفراح لاضُ 9   صػاء تط١ٛٔ

ٟ اٌط١ض ا١ٌٍثٟ 11 ٞ اٌطؼ١ض ػٍ   ضارج ٠طر

  ضّاح ػثض اٌٍغ١ف ِذّض اٌط١ض داِض 11

  ضاِخ ٠اضر زور٠ا ػثض اٌماصر 12

ٟ اٌّرضٟ 13 ٟ اٌضضٛل   فاعّح ضٕض ِذ

ُ اٌط١ض ِذّض تض٠ر 14   ٍٔٙح اترا١٘

ٟ ػغ١ح ػٍٝ اٌط١ض 15 ٟ اٌّرض ٙٔ  

  ٕ٘ض ٔاصر ػثض اهلل ادّض صغ١ع 16

  ٠ارا ِاصح ػثض اٌٍٍٗ اٌطؼ١ض ِذّض 17

ٛ ز٠ض ِذّض دجازٞ 18   ٠اض١ّٓ ػٍٝ ات

19   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  األولالفصال الدرادى 

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

 1الرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت و

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت 
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

 ط١ضٞ ضاٌُ ػّر اٌّشرار ب ت / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد 

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ضاِٟ اترا١ُ٘ اٌػافؼٟ    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضراء ػٍٝ ػٍٝ غٕضٚر اٌػرت١ٕٟ 1

  اضّاء  جّؼٗ اٌط١ض غازٞ سغاب 2

  ػثض إٌّؼُ اٌثٕاا١ِرج ػّاص اٌض٠ٓ  3

  اٌػ١ّاء رفؼد اترا١ُ٘ اٌط١ض 4

  ا١ِرٖ غأُ ِذّض ت١ِٟٛ اٌؼطاش 5

  ز٠ٕة ِذّض ػثض اٌشاٌك رِضاْ غؼالْ 6

  ضٛضٓ اٌط١ض ػثض اٌردّٓ ِذّض ٘اغُ 7

  ِصثاح ِذّٛص عٗ دطٓ غاص٠ح 8

  ِضدد ِذّض ػثاش دطٓ 9

  ٔطّٗ فىرٞ غازٞ ضالِح 11

  ٘اجر صاٌخ اٌط١ض صاٌخ 11

  ٠ارا ٠طرٞ دطٓ ػثض اٌذ١ّض 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  األولالفصال الدرادى 

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

 1والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت 

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز  ادّض ػراتٟ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد 

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  تالي ِرٌٟٛ ػٛض   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ٞ ادّض 1   ادّض تىر ِذّٛص ػثض اٌثار

ٟ ػثض اٌىر٠ُ 2   ادّض فرج تطغ٠ٛط

ٛ اترا١ُ٘ 3 ٓ ادّض ات   اضراء دط

ٛ ز٠ض 4 َ ٚد١ض رزق اهلل ات   اضال

ُ اٌثٍراجٟ 5 ٓ اترا١٘   اضّاء ا٠ّ

ٟ ادّض اٌماضٟ 6   اضّاء جّؼح زو

  اضّاء وّاي رجة ادّض اضّاػ١ً 7

ٓ ِذّض صالح 8   اغراق ضالَ دط

  االء ادّض ػثض اٌؼس٠س ِٕصٛر 9

ٝ اٌؼثض 11 ٖ ِصغف   االء ض١ّر ػثض

ٟ ػثض اٌماصر اٌؼػّاٚٞ 11   أالء ِصغف

  اٌػ١ّاء ِذّض ػثض اٌشاٌك ػٍٝ اٌّط١رٞ 12

ٟ فإاص سغاب 13 َ صثذ   اٌٙا

ً ِذّض فرداخ اٌط١ض اٌذارْٚ 14   اِ

َ   غرف صر٠ٚع 15   ٠اض١ّٓ ػصا

ُ ػثض  16 ُ اترا١٘   اٌماصر٠ٛضف اترا١٘

ْ ِذّٛص ض١ض ادّض 17   ضّاح رِضا
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى

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

 1جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت 
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز ضؼض زغٍٛي ب    / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اغرف زور٠ا زرارج  األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا١ِرج صثذٟ ض١ض ادّض اتٛز٠ض دطٓ 1

  إٌّجض اٌػٙاٚٞا١ِرج ِؼٛض ػثض  2

  ا١ِرج ِٕصٛر ِذّض ِٕصٛر 3

  ا٠ّاْ ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ ِذّض 4

  ا٠ّاْ ورَ تٟٙ اٌض٠ٓ اٌمثأٟ 5

  ا٠ّاْ ِذّض ػثض اٌذ١ّض اتٛ االضؼاص 6

  ا٠ّاْ ِذّض ػثض اٌفراح ِذّض اٌضػضر 7

  ا٠ٗ جاتر رزق اترا١ُ٘ 8

  ا٠ٗ ساٌض صثذٟ ػثض اٌغفار 9

  دطاَ رِضاْ ِٕصٛر اتٛ غثأٗ  11

  دطٓ اٌطؼ١ض ػثض اٌطالَ ِذّض ِٕصٛر 11

  د١ٕٓ ِجضٞ ذٛف١ك ػ١ض اٌصرصٞ 12

  سٍٛص فٛزٞ ِذطٓ  دطٓ ا١ٌّٕاٚٞ 13

  ضارج اٌط١ض ادّض س١ّص 14

  ضارج ِذّض اترا١ُ٘ ػ١ْٛ 15

  ٠اض١ّٓ ِذّض اترا١ُ٘ ػّراْ 16

  ضارج غاٌٝ ِطؼض اٌػرت١ٕٟ 17
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

 األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعتم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 وفر اٌػ١ز  ػثض اهلل إٌذاش ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ض١ّر أٛر صر٠ٚع   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضؼ١ضج ػثض اٌغفٛر ِذّض اٌثغاط 1

  غرٚق  ِذّض ِذّض اٌىثر٠رٟ 2

  غر٠ٓ اٌط١ض ِصغفٝ اٌط١ض تروح 3

  ِشرار ِذرٚش ػٛضغ١ّاء  4

  ػثض اٌردّٓ دط١ٓ ادّض اٌث١ٍٟ 5

  ػائػح اترا١ُ٘ االتاص١رٞ رِضاْ 6

  ػثض اٌردّٓ ادّض ِصثاح اٌٍثٛصٞ 7

  ػث١ر ادّض صثذٟ دطٓ 8

  ػّر ِذّض جّؼٗ اترا١ُ٘ ٠ٛٔص 9

  فاذٓ ِذّٛص ِذّض ػثّاْ 11

  ِذّض ادّض ػثض اٌردّٓ اٌثر٘اِٟ 11

  دطٓ اٌٛرصأِٟذّض رت١غ تط١ٟٛٔ  12

  ِذّض ض١ف إٌصر س١رٞ ػثض اٌّج١ض 13

  ِذّض  ِطؼض ِذّض ادّض 14

  ٠اض١ّٓ رفؼد ػٍٝ ِؼٛض 15

  ٠اض١ّٓ ض١ف إٌصر فإاص ػثض اهلل اٌػٙاٚٞ 16

  ضّاح ٠اضر ػثض اٌطرار ضؼض دطٓ 17
 

 -على الىحى التالى :م 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 
للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1ليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعم

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

  وفر اٌػ١ز  اٌطالَ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

 دررت جبليل أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير   ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  لاضُ ِذّض لاضُ   األضراط/

 -اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ : ٚأضّاء

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِذّٛص تط١ٟٛٔ اترا١ُ٘ تضٚٞ ضالَ 1

  ِرفد ػثض اٌضا٠ُ ٔصر ػغ١ح 2

  ِرٚج جّؼح اترا١ُ٘ تضر 3

  ِر٠ُ ِذّض صثذٟ ػثض اٌؼس٠س 4

  ِٕار ػثض إٌاصر  ِذّض ػثض اٌّؼغٝ إٌّىٟ 5

  ِٝ ضؼض ػّرٞ اٌؼضاٜٚ 6

  ساٌض لّرٜ ِذّض اٌمّرٜٔضٜ  7

  ٔضٜ ١ٌٚض ػثض اٌثاضظ ِذّض ػغ١ح 8

  ٔٛر٘اْ ضؼ١ض  ِذّض ِرٌٟٛ ػالء اٌض٠ٓ 9

  ٘اجر ادّض ِذّض دطٓ جاص 11

  ٘اجر ٚج١ٗ لاضُ ِذّض غازٞ 11

  ٚئاَ ا٠ّٓ ػثض اٌّؼغٟ إٌجار 12

  ٚالء رِسٞ تط١ٟٛٔ ِذّض 13

  ٠ارا ض١ّر ِذّض ادّض لاضُ  14

  ػثض اٌرٛاب ِذّض ِغازٞ ١ِٕط٠ٟارا  15

  ادّض ِذّض دطٓ ػثض اٌشاٌك  16

17   
 

 -على الىحى التالى :م 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 
للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

      غٙضاء اٌثٛرج اٌرض١ّح ٌغاخ  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌثاٌثحاٌفرلح/ 

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  عارق ػرالٟ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضراء ضؼ١ض ِذّض اٌمالٚٞ 1

  اٌج١ًٍ اٌغٕضٚرا٠ٗ صثرٞ ػثض  2

  ا٠ٗ ػثض اٌّمصٛص  ِرضٟ اٌػٕاٚٞ 3

  ج١ٙاْ اٌط١ض اترا١ُ٘ غاٌٟ 4

  د١ٕٓ ض١ّر ِصغفٝ اٌؼثض 5

  سٍٛص اترا١ُ٘ ِصغفٝ غٍّع 6

  ػثض اٌردّٓ اٌط١ض ػثض اٌجٛاص اٌط١ض ػسب 7

  ِصغفٟ ِذّض عٗ غّص اٌض٠ٓ 8

  ِؼاط ِذّض ادّض دطٓ ادّض 9

  ٔٛر٘اْ ػسخ اٌػاطٌٝ س١ٍفٗ  11

11   

12   

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول
تربيت م فترة  17/12/2121م حتى  12/12/2121على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

  ضضٛق ٌغفٟ اٌط١ض ب  ت  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػغ١ح ػاصي اتٛ اٌؼال   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضراء س١ّص ِذٟ اٌض٠ٓ اترا١ُ٘ صاٌخ 1

  اٌطؼ١ض ػثض اٌؼس٠س اٌغا٠فٗ اضّاء 2

  اضّاء رزق ِذّض دطٓ ضالِح 3

  اضّاء ػاصي اٌسػ٠ٍٟٛ ػثض اٌذ١ٍُ رزق 4

  ا١ِٕٗ ِذّض ػثض اٌرضٛي اٌرِط١طٟ 5

  اٌض٠ثاِٚٞذّض ضؼض ا٠ّاْ ساٌض  6

  ا٠ّاْ ِذّض ِثرٚن ِثرٚن ضؼ١ض 7

  جٙاص ػغاف صثذٟ ِصغفٝ ػثض اٌغٕٟ 8

  ػثض اٌفراح ِٕاعدث١ثح ِذّض ػثض اٌٙاصٞ  9

  ص٠ٕا ساٌض ِّضٚح دط١ٓ اٌفار 11

  ضٍّٝ دط١ٓ ضؼض ِذّض لغة زػٍٛن 11

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 النيدانى التدريت

 

   ضضٛق ت اٌػ١ٙض اٌص١اص ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ 

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ٍذٟ   صفارش ِ األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  فرذٟ ِصغفٝ دّٛصجض١ٍٙٗ  1

  ػثض اٌردّٓ اٌطؼ١ض ػثض رتح ِذّض 2

  فاعّح وّاي ادّض وّاي ػّرٚ 3

  ِذّض ض١ّر  ِذّض ادّض جا٠ٚع 4

  ا١ٌّٕاِٜٚرح اترا١ُ٘ ِذّض  5

  ِٕٗ اهلل ٘ػاَ ػثض اٌذ١ّض ٠ٛضف دّاصج 6

  ١ِراَ ػثض اٌؼس٠س  ِذّض داِض  اتٛ زٚر 7

  ػ١ٍٛجٔر١ِٓ صالح ادّض ػثض اٌرد١ُ  8

  ٔٛر٘اْ غر٠ف ػثضاٌطالَ ػٍٟ اتٛػ١غٗ 9

  ٔٛر٘اْ ِذّض ِذّض ػثض اٌؼس٠س اٌرفاػٟ 11

ٖ هذود اتراُ٘ن سل٘واى 11   ٗاسو٘ي فتذ

12   

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الدرادى األولالفصال 

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

 1لثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه ا

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

    اٌذاِٛي ب اٌجض٠ضج  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح 

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ١ٌٚض ا١ِٓ رِضاْ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضّاء ػالء اٌض٠ٓ ادّض تالي 1

  االء رِضاْ ِصغفٝ ػثض اٌفراح 2

  اٌػ١ّاء ػثض اهلل ػثض اٌؼظ١ُ ػثض اهلل اترا١ُ٘ 3

  اًِ ِذّٛص فرذٟ فرج ػٍٝ 4

  ػثض اٌٍغ١ف ِذّض اتٛ غؼ١ػغا١ِٕٗ  5

  اٌطؼ١ض ػثض اٌفراح اترا١ُ٘ ا١ِٕٗ  6

  اٌفراح ػثض اٌّج١ضا١ِرج ػٍٝ ػثض  7

  ا٠ّاْ غر٠ة دط١ٓ ِصغفٝ 8

  ا٠ٗ ػّاص اٌض٠ٓ اٌط١ض اٌفمٟ 9

  دّا٠ٗص١ِأح ػّاص ػسِٟ  11

  ص٠ٕا وّاي ٔاجٟ ػثض اٌطالَ 11

  ر٠ٙاَ ٚجضٞ سغاب ِذّض سغاب 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

    / اٌطال١٘ة ب تاٌذاِٛي   األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

 دررت جبليل  أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  فاص٠ح دط١ٓ  األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضٕاء اٌط١ض اترا١ُ٘ اٌط١ض 1

  ِذّض ضٕاء ِذّض اتٛ اٌطؼٛص 2

  ض١ٙال  ِذّض اٌط١ض ادّض اترا١ُ٘ 3

  غ١ّاء اضّاػ١ً ػثض اٌطالَ دطٓ اٌجرٚأٟ 4

  ػثض اٌفراح ضاِٟ اٌطؼ١ض ػثض اٌفراح 5

  ػثض اٌط١ّغفاعّح ِذّض  6

  ١ٌٍٟ ٠اضر غؼثاْ ِذّض ادّض غر٠ف 7

  ػٛض ِار٠ٕا ١ِٕر ػازر دث١ع 8

  ِٕار ػاصي ػثض اٌغٕٟ ِذّض اٌطؼضاٚٞ 9

  ِٕٝ اٌطؼ١ض دٍّٟ ادّض ِذّض 11

  ٔاص٠ٓ ذاِر ادّض اترا١ُ٘ ػٍٝ رزق 11

ٔ الٌجار 12   ُدٗر هذود ادود هصطف

  اهامٗاسو٘ي جاب اهلل علٔ علٔ عثد اهلل  13

14   

15   

16   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول
تربيت م فترة  17/12/2121م حتى  12/12/2121على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى

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

 1ع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جمي
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

    ت١ال اٌط١ض دجازٞ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجإ يلم ديبجتيل ث شيال الشير  دت جبليل طلجخ كليخ ي 0202/0200يشري م مء ثدم العبي الدرادم ال ديد              

 -الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرشـصــص اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( صفاء ***  األضراط/

: ٟ ٟ اٌرضر٠ة ٘ ٓ ف  -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ
  اضاِٗ ر٠اض ػثض اٌّؼثٛص اترا١ُ٘ 1

  ػثض اٌماصراضّاء ػٍٝ ِذّض ِذّض  2

  اِأٟ ٚض١ُ تض٠ر اترا١ُ٘ غا١٘ٓ 3

  تطّٗ ػٍٝ اترا١ُ٘ ػٍٝ اترا١ُ٘ 4

  صػاء رت١غ ذٛوً اٌطؼ١ض اٌضضٛلٟ 5

  ز٠ٕة اٌط١ض ادّض ا١ِٓ 6

  ضارج اٌط١ض فرذٟ اٌط١ض تض٠ر فصاصٖ 7

  ػسٖ ِضدد ػثّاْ س١ٍفٗ 8

  ِا١٘راب اٌط١ض ِصغفٝ ػثض اٌفراح 9

  ػثضاٌّمصٛص اٌّذطِٓر٠ُ رضا ػثض  11

  ِٕار ػٍٝ ِذّض اٌػذاخ غىرٞ 11

  ِٕٗ اهلل اترا١ُ٘ اٌط١ض ادّض 12

  ١ِرٔا ِضدد جالي صاتر 13

  ٔاص٠ٓ ٔػأخ زور٠ا ِذّض اٌث١ٍٟ 14

  ٔضا فّٟٙ ػٕرر اتٛ اٌغ١ظ ضاعٛر 15

  ػثض اٌٍغ١ف ١ٔرج ػثض اٌٍغ١ف ِذّٛص 16

  ٗاسو٘ي الس٘د كوال رزق الس٘د ًجن 17

  ٗارا اٗوي هذود الس٘د فتْح الوشرفٖ 18

19   

21   

 -على الىحى التالى :م 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 
للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى

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

 1ع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جمي
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز ذجر٠ث١ح اٌّؼٍّاخ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرشـصــص/ اٌثاٌثحاٌفرلح/ 

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اترا١ُ٘ اٌض١ِرٞ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ادّض صالح ِذّض ِذّض ػثض اٌثالٟ 1

  اضّاء رت١غ ػ١ض ِذّض اٌّال 2

  ادّض اغرف ِذّض ػثض اهلل لات١ً 3

  ادّض اٌطؼ١ض اٌط١ض  دط١ٓ ػاِر 4

  ادّض ػثض اٌؼس٠س ػثض اٌطالَ تط١ٟٛٔ اتٛ ر٠ػٗ 5

  اضراء رجة اٌط١ض اترا١ُ٘ اٌر٠ٕٟٚ 6

  اضراء ضّارٖ ػ١ض ز٠ضاْ دطة اهلل  7

  اضراء صثرٞ ػٍٝ اٌالٚٔضٞ 8

  ػ٠ٕٛحاضراء ػٍٟ ػٍٟ ِصغفٟ  9

  اضراء غأُ دط١ٓ ِذّض دط١ٓ  11

  ضٛصاْاضّاء غا١٘ٓ فرٛح ضؼض  11

  اٌطثغاضّاء ػٍٝ  ِذّض  12

  اضّاء ِذّض ػثض اٌغفار ِذّض تىر 13

  اضّاء ٠ٛضف ػثّاْ ػٍٟ 14

  اغرلد ػٍٝ اٌط١ض ِذّض اٌثٍراجٟ 15
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 دير،،،،وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت 

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

  وفر اٌػ١ز  اٌٛدضج اٌؼرت١ح ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٠طرٞ ض١ٍُ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  االء فإاص ػّر ػثض اٌىر٠ُ ػ١ّرج 1

  االء ِذّض زا٠ض ػٍٝ ػثض اهلل ِرٌٟٛ 2

  اٌفراح ِذّض ػثض اٌفراح ضؼ١ضاِأٟ ػثض  3

  اِأٟ ِذّض ػث١ض غذاذٗ 4

  اًِ ضؼ١ض ػثض اٌردّٓ ِصغفٝ ػ١طٝ 5

  ا١ِرج اغرف فرذٟ ػٛض ِذّض 6

  ا١ِرج صثرٞ ِذّض أ٠ٛب 7

  ا١ِٕح رضا ػثض إٌّؼُ ِذّض اٌطؼضاٚٞ 8

  أرصار ادّض اٌط١ض ٠ٛضف اٌثاضً 9

  ا٠اخ ػّاص اٌض٠ٓ غأُ ِذّض ص٠اب 11

  ا٠ّاْ ادّض ػغ١ح غا١٘ٓ 11

  ا٠ّاْ جاتر تض٠ر ادّض دطٓ  12

  ا٠ّاْ صاٌخ ِصغفٟ صاٌخ 13

  ا٠ّاْ ػٍٝ ادّض ِصغفٝ 14

  ا٠ّاْ فرذٝ ِذّض اٌػاِٝ 15

  ٗؤٌ طارق دواد تدٗر 16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1لفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك ل

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

    ػثض اهلل إٌذاش ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح 

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( ا٠ّاْ ٔجُ ادّض ٔجُ    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٗ ادّض غٛلٟ اٌّس٠ٓ 1

  ا٠ٗ ادّض ػثض اٌجٛاص تط١ٟٛٔ 2

  ا٠ٗ رغاص فإاص ػٍٝ اٌؼغار 3

  ا٠ٗ ػالء رغضٞ ػٍٝ صذصاح 4

  ا٠ٗ ػّراْ ِذّض اتٛ غساٌح 5

  ا٠ٗ ِذّض اٌضضٛلٟ ادّض 6

  ا٠ٗ ِذّض ػثض اٌّمصٛص اٌش١اط 7

  ِصغفٝج١ٙاْ صثرٞ ػثض إٌّؼُ ِذّض  8

  دطٕاء دطٓ ِذّض دطٓ 9

  دط١ٓ ػاصي اترا١ُ٘ غ١ُٕ 11

  ساٌض ِذّض ػثضاٌذ١ّض ِذّٛص اٌػٕاٚٞ 11

  سٍٛص ساٌض ادّض اترا١ُ٘ ِذّض 12

  سٍٛص ساٌض ػثض اٌفراح تض٠ر 13

  سٍٛص رضا ػثض اٌذ١ّض ػ١طٛٞ اٌغٛسٟ 14

  صػاء اترا١ُ٘ ضؼ١ض اتٛ ٔاصر 15

16  ُ ٝ ادّضغ١ّاء ِضدد اترا١٘   ِصغف
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى

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

 1ع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جمي
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

       اٌػ١ٙض ِصغفٝ تضٚٞ اٌرض١ّح ٌغاخ ب / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (      ٟرا١ٔا ذرو األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  صػاء ِذّض ِصغفٝ  اٌذٛ 1

  ِذّض سضر راغضص١ٔا  2

  ص٠ٕا ٠اضر اٌط١ض ِذّض ِرٌٟٛ 3

  رداب اٌط١ض ِذّض اتٛ تىر 4

  ردّٗ اضّاػ١ً ٔط١ُ اضّاػ١ً  5

  رٚاْ صالح ػثض اٌفراح جٙاص 6

  رٚاْ ِذّض ِذّض ادّض ػ١ض 7

  ر٠ٚضا ِضدد ِذّٛص ػ١طٝ 8

  ر٠ٕاص ا٠ّٓ ػٟٛٔ ػثض اٌّج١ض 9

  ِصغفٝر٠ٙاَ ػثض اٌج١ًٍ ػثض اٌجٛاص  11

  ضارج ٠اضر ِذة اضّاػ١ً 11

  ضاِخ ػثض إٌثٟ ِذّض ِٛضٝ ِذّض 12

  ضّر ض١ٍّاْ ػٍٝ دطٓ س١ٍفح 13

  ضّر ػثاش ػثض اٌٛ٘اب ِذّض اٌػ١ز 14

  ض١ٍٙٗ ػّر ادّض ػٍٟ صفر 15
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

       اٌس٘ٛر ٌغاخ / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل 

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  دّضٞ ترواخ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ض١ٍٙٗ ِذّٛص ادّض ِذّٛص ض١ض 1

  غ١ّاء دٛاظ اٌطؼ١ض ػثض اٌذ١ٍُ دٛاظ 2

  ػس٠سٖ اٌط١ض فرذٟ ِذّض ادّض 3

  ػ١ٍاء ػّر زغٍٛي اترا١ُ٘ 4

  ػ١ٍاء ِذطٓ ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ 5

  فاذٓ ِذّض ِذّض ِذّض تضر 6

  اٌض١ِاعٟ جثر  فاعّح رزق 7

  اٌّذطٓ رضٛاْف١فٟ اغرف ػثض  8

  لّر ِذّض ِذّض دط١ٓ ػ١طٟ 9

  ِثرٚوح ِجضٜ اٌشضرٞ ادّض ِذّض 11

  ِذّض ادّض ػثض اٌغفار  اٌطّضٟٚٔ 11

  ِذّض ادّض ػصراْ ِذّض صر٠ٚع 12

  ِذّض اٌػذاخ ادّض إٌذاي 13

  ِذّٛصِذّض ضالِح ِذّض ػٍٟ  14

  ِذّض ػٍٝ ادّض اترا١ُ٘ 15

  ػٍٝ ػثض اٌجٛاص ِر٠ُ ػٍٝ ػثض اٌجٛاص 16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز  اٌػ١ٙض ادّض فرذٟ اٌؼضٚٞ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( تث١ٕح ض١ض ادّض اٌغذاْ    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  زا٠ضدطٓ  ِذّض فضٍْٛ ِذّض  1

  ِذّض فإاص ِذٟ اٌض٠ٓ ػثض اٌفراح اٌغر٠أٟ 2

  ِذّض ٔث١ً ِذّض اٌّص١ٍذٟ 3

ُ ػثض اٌؼس٠س زور٠ا اٌػاِٟ 4   ِذّٛص اترا١٘

  ِرح ِذرٚش اترا١ُ٘ اٌؼػّاٚٞ 5

  ِٕار جّاي اٌط١ض ػثض اٌجٛاص 6

  ِٕار ِّضٚح ضؼض ضٍّاْ 7

  ِرٌٛٝ ِٟ غذاذٗ اترا١ُ٘ 8

  ِٝ ِذٝ ػجّٟ ِذّض ادّض  9

  ٔاصر ِذّض ِذّض راغة إٌّطٝ  11

ُ ادّض  11   ٔاص٠ح ػثضج اترا١٘

  ٔاص٠ح ٔافغ ػغ١ح ػاِر 12

  ٔر١ِٓ ِذّٛص ِصغفٝ ػطً  13

  ٔٙاص اٌط١ض ِذّٛص ػثض اٌجٛاص 14

ٝ اٌصثاؽ 15 ٓ ِذّض ِصغف ٝ ِذّض دط   ِصغف

  ا٠ّاْ جّاي غاور اتٛ ز٠ض ػثض اٌشاٌك 16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

ت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

    إٌّرسج خ . ا  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اضّٗ س١ّص    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ٔٙاي اتٛ إٌجا ػٍٝ اترا١ُ٘ 1

  ٔٙاي ِطؼض ِذّض ٠ٛٔص ادّض 2

  ٍٔٙح ِصغفٟ ض١ض ادّض ػثض اٌذافظ 3

  ػثضاٌٍغ١ف ِرػٟ  ٔٛر ِذّض ِّضٚح 4

  ٔٛرا اترا١ُ٘ ػجّٟ عٍثٗ 5

  ٔٛراْ دّضٞ اتٛ غؼ١ػغ اٌط١ض 6

  ٔٛراْ ٠اضر جّؼٗ ادّض 7

  ٔٛر٘اْ ػاصي ادّض تط١ٟٛٔ اٌشغ١ة 8

  ١ٔرٖ ػسٚز دّض٠ٓ ػثض اٌؼس٠س اٌؼسب 9

  ٘اجر رِضاْ ِذّض ادّض داِض 11

  ٘اجر ػثض اٌردّٓ ػثض اٌٙاصٞ ػٍٝ ض١ٍّاْ 11

  اٌذصرٞػثض اٌثر  ٘اجر ػثض اهلل  12

  ٘اجر ِذّض اترا١ُ٘ اتٛ إٌضر 13

  هذسي هذود هذسي رزق 14

15   

16   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  ى الثبنىالفصال الدراد

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

 1والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت 
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز   ٌغاخ ػٍٟ ػثض اٌػىٛر  / ِضرضحاألضراط ِض٠ر ػاَ اٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ادّض اٌجٕضٞ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ٔ عثد اللط٘ف رجة 1   ُاًن هصطف

ٖ الجٌدُٕثَ  2   خالد هودّح هصطف

  ُدٗر هذود ادود ع٘سٔ خض٘ر 3

  ٗسرا عثد العسٗس عثد الجْاد هذود 4

  اِٗاب ادود عثد الوج٘د ادود  5

  سارج هذود ادود اتراُ٘ن دس٘ي 6

  سوَ٘ سع٘د علٔ الشاذلٔ 7

ٝ ػثض اٌغٕٝ 8   ادّض اضاِٗ ِصغف

ٝ ػثضاٌطالَ 9   جٙاص ساٌض ِٕٙ

ٓ ساٌض دطٓ 11   اٌط١ض دط

ُ اٌثطراٜٚ 11 ٜ ػثض اٌؼظ١ ٓ دّض ٞ دّض٠   دّض

  ٘اجر ِذّض ادّض ِٛضٝ 12

ٝ ٠ٛضف ػغ١اْ 13 ٝ ِصغف   ِذّض ِصغف

  دطٓ ا٠ّٓ فٛزٞ ػثض اٌٛ٘اب اٌطثؼاٚٞ 14

  ِذّض اترا١ُ٘ ادّض عٗ ِذطٓ 15

  ٘اجر غؼثاْ ػثض اٌذ١ّض ػثض اٌغٕٟ ادّض 16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

ت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   م١ٍٓ اٌػ١ٙض اٌض٠ٟٙ ب ت / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجإ يلم ديبجتيل ث شيال الشير  دت جبليل طلجخ كليخ ي 0202/0200يشري م مء ثدم العبي الدرادم ال ديد              

 -الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػثض اٌٛادض غؼثاْ  األضراط/

: ٟ ٟ اٌرضر٠ة ٘ ٓ ف  -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ادّض صالح ِذّض ادّض ٔضا 1

  اٌػ١ّاء ػ١طٛٞ ِذّض داِض 2

  اِأٟ اٌط١ض ػثض اٌذ١ّض ػثضٖ 3

  اٌطرار اٌس٠اخ تث١ٕح ا١ِٓ ػثض 4

  ذط١ُٕ ِذّض ػثض اهلل غا١٘ٓ 5

  ػثض اٌػافٟ لغة ِذّض لغة اٌثٕا 6

  ػثض اٌؼس٠س ػغ١ٗ ػثض اٌؼس٠س ادّض تمٍٛي 7

  ػسٖ ِا٘ر اٌط١ض ػثض اٌمٛٞ اتٛ ٕ٘غع 8

  غاصج اٌط١ض ِذّض ِذّض ٔاصف 9

  و١رٌص ػاصي صثذٟ ١ِشائ١ً جرجص 11

  ِذّض دّضٞ اترا١ُ٘ اتٛ صسثً 11

  ِذّض ِذّٛص ٠ٛضف اٌىاغف 12

  ِذّٛص ِذّض ػثض اٌردّٓ ِذّض تشاذٟ 13

  ِرفد عارق ػثض اٌردّٓ اٌثٕا 14

  ٔجالء ػثض اٌفراح ػثض اٌؼس٠س تمٛظ 15

  ١ٔرج ٔصر اترا١ُ٘ اٌشٌٟٛ 16

  ٚالء ػاصي ػثض اٌطرار دطٓ اٌضلٍح 17

ً اترا١ُ٘ 18   ِذّٛص ِطؼض ِذّض س١ٍ

  اٌٍغ١ف تط١ٟٛٔ اٌثضٚٞاضّاء ٔظّٟ ػثض  19

  ٠اض١ّٓ اترا١ُ٘ رفاػٟ اترا١ُ٘ 21

  ضّاح ِذّض ِشٍٛف ادّض اٌثٕضارٞ 21
 

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

م فترة تربيت عمليت متصلت  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عت جميع التخصصاث فقطلمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

 م فترة تربيت عمليت متصلت21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط

 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 النيدانىالتدريت 

 

  ضضٛق اتٛتىر اٌصض٠ك ب ت / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 

 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض
 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -للتدريت كبا تى : طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٕ٘اء اٌٛرصأٟ    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِذّض رزق ػثض اٌشاٌك ادّض ِذّض 1

  االء جّاي اترا١ُ٘ ػثض اٌردّٓ ِذّض 2

  ا٠ح ػثض اٌؼس٠س ِذّض ػثض اٌمٛٞ اٌػرلاٚٞ 3

  ا٠ٕاش فٛزٞ ِذّٛص اترا١ُ٘ اٌىفراٚٞ 4

  غٛلٟ ػثض اٌّج١ض غٛلٟ اٌمص١ر 5

  غ١ّاء رجة ػٍٝ دطٓ جا٠ٚع 6

  ِا٠ىً غر٠ف جرجص اضىٕضر 7

  ٔص١رِذّض ػس اٌرجاي ِذّض ِٙضٞ  8

  ِذّض ِٛضٝ ػثض اٌؼس٠س ِذّض زا٠ض 9

  ِر٠ُ ِذّض ػثض اٌردّٓ ض١ٍّاْ  11

  ِٕار ادّض ض١ٍّاْ ادّض غؼثاْ 11

  ٘اجر فرذٝ ضؼض اٌض٠ٓ اترا١ُ٘ ِذّض 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت لمدة اسبىع 
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   فٖٛ اٌجّٙٛر٠ح ب ت / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل 

   دراسات اجتماعية اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   اًِ صثرٞ اٌىش١ا   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٗ ػٛض ِذّض ػّر سضر 1

  اترطاَ ػاِر جّؼٗ ػاِر اٌطٛاق 2

  االء ِا٘ر ِذّض  ِذّض اتٛ صغ١ع 3

  االء ِذّض ػثض اهلل لضرٞ ١ِالص 4

  ص٠ٕا اغرف ػثض إٌثٟ راغض 5

  ردّح ػاصي اٌط١ض اٌسفراٚٞ 6

  ضارج ضؼ١ض ِذّض ِذّٛص غ٠ًٛ 7

  اٌىفراٚٞض١ٍٙح ػطر ػطر  8

  غرٚق غذاذٗ صثرٞ اتٛ زاًِ 9

  صاتر٠ٓ اٌط١ض ػٍٝ دطٓ صدرٚج 11

  ِٕار جّؼح ػثض اٌّؼغٟ اترا١ُ٘ االِاَ 11

  ٘ضٜ ِذّض ػّر ِذّٛص ِضوٛر 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1لفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك ل

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   ث١ال ت اٌّؼضاٚٞ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح 

   دراسات اجتماعية اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِذّٛص اٌط١ض ػىاغح     األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

1   

  أجٟ ػرفح ػٍٝ اٌثضراٚٞ دطٓ 2

  ا٠ّاْ ِٕصٛر ػثض اٌّج١ض ػثض اٌؼس٠س ػثاش 3

  سٍٛص اٌط١ض اتٛ اٌفرٛح اضّاػ١ً 4

  سٍٛص ِا٘ر زور٠ا ِذّٛص دّسج 5

  رل١ح ػثض اٌماصر ِذٟ اٌض٠ٓ ِذّض اترا١ُ٘ 6

  فا٠سج ػثض اٌفراح ادّض ػثض اٌىر٠ُ 7

  وّاي ِذّض ِذّض ػثض اٌفراحٔضا  8

  ِذّض إٌّضٚج ػثض اٌماصرِذّض اغا 9

  ضٍّٝ ػٛض ػثض اٌج١ًٍ اضّاػ١ً 11

  هذوْد الرفاعٔ زٗداى عثد العظ٘ن هذود 11

  وا١ٍ١ِا ػثض اٌّمصٛص صثرٞ 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1ليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعم

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

  اٌذض٠ثح خ . ا وفر اٌػ١ز  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

الشررير  دررت جبليل  أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال   ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ٚاٌرؼ١ٍُ (ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح   ساٌض فإاص اٌٛو١ً   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٙاب اضاِح اترا١ُ٘ ػٍٝ اٌغثار 1

  اِأٟ رضّٟ اترا١ُ٘  ضؼض اٌذٍٛأٟ 2

  ا٠ٗ اضاِٗ فرذٟ ِصغفٝ إٌّغاٚٞ 3

  أجٟ لضرٞ ِصغفٝ دطٓ ١٘ىً 4

  اضّاء دافظ فرداخ لغة اٌمطظ 5

  ِصغفٟ رزق ِذّض رغضٞ 6

  صف١ح اٌط١ض ػثض اٌذ١ّض اٌض١ِرٞ 7

  ػّرٚ ػثاش ِذّض اٌثط١مٟ 8

ُ ١ِٕطٟ 9   ٠اض١ّٓ ِذّض اترا١٘

  ػثض اهلل وّاي رت١غ اترا١ُ٘ دطٓ 11

  ردّٗ ِذّض اترا١ُ٘ ادّض فا٠ض 11

  ص١ٔا ِذّض ِذّض ٔاصف ػاغٛر 12

  ػثض اٌردّٓ اضاِٗ ِذّض ِذّٛص 13

  ِرضٟ رزقض١ّرج ض١ّر ادّض  14

  صثاح لغة ِذّض لغة ٠ٛضف دّضْٚ 15
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى
فترة تربيت م 21/4/2122حتى م  17/4/2122على أن تكىن الفترة مه  م ،  12/5/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1ع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جمي
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز ذجر٠ث١ح اٌّؼٍّاخ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرشـصــص/ اٌثاٌثحاٌفرلح/ 

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِذّض ِذّض غٍرٛخ   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ادّض فرٛح ػثض اٌرؤف لغة ػػرٞ 1

  ادّض ِضدد صثرٞ ادّض غاِٗ 2

  اصُ٘ جّاي ِذّض عٗ إٌذاش 3

  اضراء ِذّض دطٓ اٌصؼ١ضٞ 4

  اضّاء تضر تض٠ر ػثض اٌغفار عٗ 5

  االء ػثٛصج واًِ ػثضٖ اٌط١ض 6

  اًِ اٌط١ض غر٠ة جاص اٌرب ضا١ٌّٓ 7

  ا١ِٕح ِذّض اٌط١ض اٌػػراٚٞ 8

  ا١ِرج ِصغفٝ اترا١ُ٘ دّٛص 9

  اٌطؼ١ض ِذّض اٌذالجأرصار ػٍٝ  11

  ا٠ّاْ اٌذاج ِذّض اٌط١ض ضىٛخ 11

  ا٠ٗ ِذّض عٗ ػٍٝ غر٠ف 12

  ا٠ٗ ِذّض ػثض اٌفراح ػثض اٌّج١ض ِٛضٝ 13

  ا٠ٗ  ِصغفٝ ػٛض ػاِر دث١ع 14

  ردّح رضا ػثض اهلل اترا١ُ٘ اٌسفراٚٞ 15

  ردّٗ ػاصي ِذّض ِذّض لضرج 16

  ِذّض ض١ض ادّض ِذّض ػاِر 17
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

 األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعتم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى
فترة تربيت م 21/4/2122حتى م  17/4/2122على أن تكىن الفترة مه  م ،  12/5/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز ػثض اهلل إٌذاش ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِجضٞ صاٌخ اٌجرَ     األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  جٙاص ضاِخ اٌطؼ١ض اٌػػراٚٞ 1

  دافظ رِسٞ ػثض اٌّغٍة ِذّض ورَ  2

  دطٕاء ِذّض اٌط١ض اٌػػراٜٚ  3

  ِذّض ضؼض فر٠ض ِذّضدٕاْ  4

  رأا ِذّض ػثض اٌٍغ١ف دطٓ 5

  را١ٔا ػاعف ض١ٍّاْ ادّض اٌذضاص 6

  ردّٗ جاتر رغاص جاتر اٌط١ض 7

  رٔا اضاِٗ ادّض ادّض إٌٙرٞ 8

  رٚاْ صثرٞ ٠ٛضف ادّض اٌػافؼٟ 9

  ر٠ٕٚا ِذّض ِذّض دطٓ س١ٍفح 11

  ر٠ٙاَ عٗ دطٓ دطٓ ػثض اهلل 11

  ِذّٛص ٚ٘ثح ضارج صاتر جاتر 12

  ضذر ِذّض ِذّض ػٍٝ ِذّض 13

  غاصٞ ٘ارْٚ تط١ٟٛٔ جٛصج 14

  ادّض صضف ادّض ِذّض ِٛضٟ 15

  اضالَ دّضٜ ػٛض ِصغفٝ  16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت 
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط عمليت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

    وفر اٌػ١ز  ادّض ػراتٟ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجإ يلم ديبجتيل ث شيال الشير  دت جبليل طلجخ كليخ ي 0202/0200يشري م مء ثدم العبي الدرادم ال ديد              

 -الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد 

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ا٠ّٓ جاص اهلل ػثض اٌؼس٠س  األضراط/

: ٟ ٟ اٌرضر٠ة ٘ ٓ ف  -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ٞ اٌسفراٚٞ 1 ُ اٌٙٛار   غإ٘ضا ا٠را١٘

ٛ غٕة 2 ُ ات ٟ ِذّض اترا١٘   غر٠ف اٌذط١ٕ

ً ِذّض اٌط١ض 3   غ١ّاء ٚائ

  ذثارن ٠ٛضف ػٍٝ غذاذٗ 4

  ػثض إٌّؼُ اٌػذاخ ػثض إٌّؼُ ِذّض صر٠ٚع 5

ٞ ِذّض ض١ٍّاْ اٌشٌٟٛ 6   ػفد س١ر

ٞ ػٍٝ اٌط١ض غ١ُٕ 7   ػٍٝ اٌػٕاٚ

َ ػٍٝ   8   ػث١ر جّاي ِذّض اص

ٟ ػثض اٌفراح رجة اٌثذ١رٞ 9   ػٍ

ٚ ٠اضر ِذّض ٘الٌٟ 11   ػّر

ُ ػثض اٌرازق ٔاصر 11   وّاي ػاعف اترا١٘

  ِذّض رضا ِشرار عٍثٗ 12

ٟ غٙاب اٌض٠ٓ 13 ٟ اٌؼٛض ْ ػٍ   ِذّض رِضا

  ص١ٔا ساٌض ِذّٛص اٌط١ض ػثض رتٗ 14

ٟ ػثّاْ 15 ٟ اٌٍث١ػ ُ ِرض   ا٠ٗ اترا١٘

ٝ غذاذح 16 َ ٚائً ػٍ   اٌٙا

17   
 

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

م فترة تربيت عمليت متصلت  17/12/2121م حتى  12/12/2121م ، على أن تكىن الفترة مه  6/1/2122التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1عت جميع التخصصاث فقطلمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

 م فترة تربيت عمليت متصلت21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122التخصصاث ويىتهى الخميس 

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط

 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  
 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

    ػٍٟ ػثض اٌػىٛر ٌغاخ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -الطالثيخ للتدريت كبا تى : طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘ثٗ اٌػٙاٚٞ   /ص

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إٌثٟ ِذّض ِٛضٝ ِذّضِذّض ػثض  1

  ِٕار اٌط١ض ِثرٚن اٌط١ض 2

  ِٕٝ اترا١ُ٘ ز٠ٓ اٌذٍفاٚٞ 3

  ٔاص٠ح ِصغفٝ اترا١ُ٘ ػثض اٌطالَ 4

  ٔضٜ ػغ١ح ٠ٛٔص س١ّص 5

  ٔضٜ فرذٟ ادّض ِذّض اتٛ ػ١ض 6

  ٔٛراْ ادّض ِذّض ػٍٝ 7

  ِذّض ػثض اٌّج١ض  ٔٛر٘اْ ض١ض اترا١ُ٘ 8

  جؼفر٘اجر ِذّض ضؼض ِذّض  9

  ٘ا٠ضٞ اٌط١ض غازٞ ضٍغاْ 11

  ٘ا٠ضٞ ػثض اٌؼس٠س ػثض اٌؼاعٟ ِذّض ػٛض 11

  ٘ضٜ دّاصج اٌط١ض ػثض اٌذ١ٍُ اٌجضاٚٞ 12

  ٕ٘اء ػاصي ِذّض ػثض اٌؼظ١ُ 13

  ٕ٘ض ػاعف ػثض اٌماصر غراوٟ ِصغفٝ 14

  ضارج اضّاػ١ً ػثض اٌٍغ١ف غأُ س١ٍفح 15

  ضؼاص جالي ػٍٟ ِذّض ٠ٛضف 16
 

 -على الىحى التالى :م 2121/2122علماً بأن مىاعيد بدء وإوتهاء التدريب الميداوى خالل العام الجامعى 
للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

ت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

  وفر اٌػ١ز  ضؼض زغٍٛي ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ادّض ػثض اٌؼس٠س  األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ٕ٘ض ػغ١ح ِذّض ادّض  ِذّض د١ّض 1

  ٠ارا دطٕٟ ِذّض غٙاٚٞ 2

  ٠اض١ّٓ ساٌض ِذّض ز٘رج 3

  ػثض اٌٍغ١ف داِض٠اض١ّٓ س١رٞ ادّض  4

  ٠اض١ّٓ رجة ادّض اضّاػ١ً ػثض إٌثٟ 5

ُ اٌثرِاٚٞ 6   ٠اض١ّٓ ِذّٛص اترا١٘

  ػٍٝ ِذّٛص ػٍٝ ادّض اٌرفاػٟ 7

  ِاجض رزق اترا١ُ٘ دّٛصٖ  8

  ِذّض اغرف دطاْ ِذّض ِصغفٝ  9

  ِذّض رِضاْ فرذٝ ِذّٛص  11

  هذود طلذَ هذود عثدٍ فال 11

  غا١ٓ١٘ض ِذّض جٔجفٗ ٚ 12

  ػال ِذّض ِصغفٝ ِذّض 13

  اٌرازق ٔٛر٘اْ ػثض اٌذى١ُ اٌػذاخ 14

  ٔضا اترا١ُ٘ ػثض اٌفراح اترا١ُ٘ اضّاػ١ً 15

  ػثض اهلل ِذّض ػثض اٌذ١ّض فٛصج 16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الدرادى األولالفصال 

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

 1لثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه ا

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

    ع ت١ٕٓ ق  ل١ٍٓ / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجرإ يلرم دريبجتيل ث شيرال الشرير  درت جبليل طلجرخ كليرخ الترثيرخ          ي 0202/0200يشري م مء ثردم العربي الدرادرم ال ديرد                  

 -وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :للتدريت ثندردتيل النوقرح 

   علوم اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِصغفٝ غٍثٟ  األضراط/

ٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :  -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ ف

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ
  ا١ِرج ِذّٛص ِا٘ر ضا٘ر 1

  االء ادّض ِذّض دطٓ ػثضٖ 2

  ٓ ػثض اٌرازق اٌطثى١ٟاضّاء دط 3
  ا٠ٗ أٔٛر ػثض اٌٙاصٞ ػثض اٌٙاصٞ ػغٛج 4

  ا٠ٗ ػٛض اهلل ئترا١ُ٘ اٌػاٍِٟ ػّارج 5

  سٍٛص س١رٞ ػثض إٌّؼُ ِذّٛص دطٓ صاٚص 6
  ص٠ٕا ػثض اٌالٖ ِذّض ػّار 7

  ػثض اٌجٛاص اٌجرْر٠ذاب ض١ٍّاْ ِذّض  8
  ضارج ادّض  ادّض ػثض اٌماصر ٘الي 9

  ضٍٜٛ ِذّٛص اترا١ُ٘ اتٛ تىر 11

  ض١ٍٙٗ ِصغفٝ ادّض تض٠ر دجاج 11

  غرٚق ٠اضرػثض اٌثض٠غ ِذّٛص اٌفمٟ 12

  ػال ػاصي ِذّض ادّض اتٛضى١ٓ 13

  ورَ ِذرٚش ضؼ١ض ِصغفٝ ٔٛار 14

  ِر٠ُ ٔاصر جرجص غغاش 15

  اهلل اٌط١ض اتٛ تىرِٕٝ ػثض  16

  ِٙا داذُ اتٛ اٌش١ر دط١ٓ ِضوٛر 17

  ِٙا ِذّض ِصغفٝ ػثض اٌٍغ١ف اتٛ اٌطؼٛص 18

  ٔجالء ػثض اٌّذطٓ ػثض اٌماصر س١ًٍ ػاتض٠ٓ 19

  ٘اٌٗ ِذّض ِصغفٝ ِذّض اٌضرش 21
 

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عت جميع التخصصاث فقطالثالثت والراب

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه  م فترة تربيت عمليت متصلت21/4/2122م حتى  17/4/2122م ،  على أن تكىن الفترة مه  12/5/2122ويىتهى الخميس 

 1الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 
 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   اٌمضِاء اٌّصر١٠ٓ تاٌذاِٛي  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد 

   علوم اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اترا١ُ٘ ػثض اٌذ١ّض    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضراء ٔصر ِذّض ٔصر 1

  اضالَ ػاصي اٌط١ض ِذّٛص 2

  اوراَ عا٠ً ٔصر ادّض اترا١ُ٘ 3

  تطّٗ ِذّض اٌط١ض ػٍٝ اٌثاتٍٟ 4

  دّضٖ ٠اضر جّؼح دّاص 5

  دٕاْ ِصغفٝ صثذٟ ػثض اٌطالَ 6

  رجاء ٚائً ِذّض فٛزٞ 7

  رٚاْ اترا١ُ٘ اٌرفاػٟ ادّض ػٍٝ اٌرفاػٟ 8

  ٠ٛضف تر٠ه ض١ّح ػثض اٌج١ًٍ ِذّض 9

  فر٠سج رضا  اٌّغاٚرٞ ػثض اٌىر٠ُ 11

  ٔا٘ض ا٠ّٓ اٌضضٛلٟ ػثض اٌٍغ١ف 11

  ػثض اٌؼاعٝ ادّض ِذّض٘اجر ِذّض  12

  ٘ثٗ عٍؼد ادّض اتٛ ضؼضٖ 13

  ٠اض١ّٓ اٌذط١ٕٟ ادّض ِذّض ضرٚر 14

  ٗاسو٘ي ُشام هذود دسي الث٘لٔ 15

  سارج دسي الس٘د دسي 16

  اهلل اٌط١ار ٘اٌح ػراتٟ فرخ 17
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى

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

 1ع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جمي
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

    اٌجض٠ضج ب ت١ال  ت١ال / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ػالء ِذّض ض١ٍّاْ    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ٗ جّاي ػثض اٌذٟ اٌط١ض اٌػٕاٚٞ 1

  ئترا١ُ٘  اٌؼػرٞا٠ٗ ئترا١ُ٘ أدّض  2

  ا٠ٗ صالح ػثض اٌطالَ داِض جٕض٠ح 3

  ذمٟ ػثض اٌج١ًٍ ػثض اٌٍغ١ف اٌض٠ة 4

  اترا١ُ٘ دطٓ لٕض٠ً ِطؼض ِطؼض ساٌض  5

  ص٠ٕا اٌػذاخ ِٕضٖٚ ٘اغُ 6

  رائض ػثضاٌٍغ١ف اتٛاٌفرٛح رسا راغض 7

  ر٘ف ػثض اٌٍغ١ف ػثض اٌؼاعٟ ػثض اٌٍغ١ف 8

  اهللغٙض اٌؼراتٟ رغاص ػثض  9

  ٔٛرا ا٠ٙاب ػثض اهلل اترا١ُ٘ ِذّض 11

  ص٠ٕا أٛر ػثض اٌفراح ِذّض تط١ٟٛٔ 11

  ِرٖٚ دّضاْ ِذّض ضٍّاْ 12

  ٔضا ِذّض ٠اض١ٓ 13

14   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

 1عت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والراب
األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 النيدانى التدريت

  صضٛق  ب  ِذّض فر٠ض / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ 

   اساسي علوم   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ٔف١ٓ ِشرار ِذّض ػٍٝ 1

  ِذّض ػٍٝ دط١ٓ جاِغ٘اجر ضؼض  2

  ١ِرٔا ٠ذٟ اتٛا١ٌس٠ض اٌمرضاٚٞ 3

  ُاٗدٓ جاتر فتخ اهلل هذود الثستآّ 4

  ص٠ٕا اترا١ُ٘ ِذّض ضؼض اٌٍثٛصٞ 5

  فا٠سج ػثض اٌٛ٘اب ػثض اٌفراح ػغا اهلل 6

  اضّاء ِذّض ػثضٖ ِذّض ئضّاػ١ً 7

  ا٠ٗ أغرف ػارف دجازٞ 8

  رل١ح ِذّض زوٟ ػثض اٌطالَ 9

  ساٌض اتٛ اٌطؼٛص ػثاش اترا١ُ٘ 11

ُ ِرٌٛٝ اٌّؼساٚٞ 11   ١ٔرج ِذّض اترا١٘

  ِٕٝ ِذّض ِذّض ػٍٝ ١ٍِذح 12

  ٔغُ جّاي أٛر ادّض لرا٠ح 13

  ِٙا زٔاذٗ ِشرار اٌط١ض زٔاذٗ 14

  از٘ار ادّض ِذّض اٌػٙاٜٚ 15

  ا١ِٕح ِذّض داِض ِذّض راغض 16
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

 األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعتم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز اٌمٕغرج ب . ج  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٔٛاي اٌغذاْ    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضراء ػثض إٌثٟ اترا١ُ٘ دط١ٓ 1

  اضّاء اٌس٠ٕٟ ػثضٖ اٌس٠ٕٟ 2

  اضّاء جّؼٗ ِذّض دطٓ ٔصار 3

  اضّاء رأفد تطغ٠ٛطٟ اٌط١ض 4

  اضّاء ض١ض ضؼ١ض  اترا١ُ٘ لفػ١١ٓ 5

  اضّاء ػثض اٌثاضظ فرذٟ ِذّٛص 6

  اضّاء ِٕصٛر اٌط١ض ػثض اٌرد١ُ 7

  االء ػثض اٌماصر ػثض اٌٛادض ئترا١ُ٘ ػغاهلل  8

  اٌط١ض ئترا١ُ٘ اٌط١ض ػٍٝ األضغً 9

  اٌػ١ّاء ػاعف تض٠ر ِص١ٍذٝ ساعر  11

  ا٠ّاْ ػٛض ِذّض ض١ٍُ 11

  أدّض ئترا١ُ٘  اٌؼػرٞا٠ٗ ئترا١ُ٘  12

  ا٠ٗ ئترا١ُ٘ ض١ض أدّض أتٛ إٌصر 13

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول
تربيت م فترة  17/12/2121م حتى  12/12/2121على أن تكىن الفترة مه  م ، 6/1/2122جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبنى

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

 1ع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جمي
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز  اٌطالَ ب  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (    ادّض فضً   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا١ِرج ِا٘ر تض٠ر ٔضٜ اٌػٙاٚٞ 1

  دطٓ س١ٍفحػثض اٌذ١ٍُ ػثض اٌردّٓ ا١ِّٗ  2

  ا٠ٗ جّاي ػثض اٌذٟ اٌط١ض اٌػٕاٚٞ 3

  ا٠ٗ ػٍٝ اترا١ُ٘  ػثض اٌؼاعٟ 4

  ا٠ّاْ ػثض اهلل ِصغفٝ ػغ١ح 5

  ا٠ّاْ فر٠ض  ػثض إٌّؼُ اٌط١ض  رغٛاْ 6

  ا٠ّاْ ِذّض اٌط١ض ػثض اٌؼس٠ساٌٙٛارٞ 7

  ا٠ٗ صالح ػثض اٌطالَ داِض جٕض٠ح 8

  اٌجٕضٞا٠ٗ ِصغفٝ ِّضٚح ِصغفٝ أدّض  9

  ص٠ٕا ػٍٝ ِذّض ػٍٝ س١ّص 11

  ادّض رزق ػثض اٌؼاعٟ ِذّض 11

  اضّاء اٌط١ض ػٍٝ ِرزٚق 12

  د١ٕٓ ػالء اٌض٠ٓ رغاص اترا١ُ٘ اٌصاٚٞ 13

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الدرادى األولالفصال 

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

 1لثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه ا

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

 وفر اٌػ١ز  ٘ضٜ غؼراٚٞ خ . ا  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل 

   علوم اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ػٍٟ اٌس٘ار   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  دطٕاء ػثض اٌشاٌك ػٍٝ ئترا١ُ٘ غّص اٌض٠ٓ 1

  اترا١ُ٘ دطٓ لٕض٠ً ِطؼض ِطؼض ساٌض  2

  سٍٛص ساٌض ِذّض ػاغٛر ٠ٛضف 3

  سٍٛص ضؼض ضؼض ضاٌُ ػغاهلل 4

  سٍٛص ض١ّر ػثض إٌّؼُ ِذّض اٌطؼضاٚٞ 5

  صػاء ض١ٍّاْ  اٌط١ض تط١ٟٛٔ 6

  صػاء ٔاصف ػثضٖ ِذّض عٍذٗ 7

  ادّض ػثضٖ ادّض ػغٛجص١ٔا  8

  ص١ٔا رضا اٌطؼ١ض دطٓ اٌضت١أٟ 9

  ص٠ٕا اٌػذاخ ِٕضٖٚ ٘اغُ 11

  ص٠ٕا أٛر ػثض اٌفراح ِذّض تط١ٟٛٔ 11

  فاعّح رضا ػثض اٌٙاصٞ اترا١ُ٘ فراج 12

  وا١ٍِا ادّض ِذّض ِذّٛص ضٍغاْ 13

  ز٠ٕة ػ١ض ػثض ا١ٌٔٛص ػثض اٌجٛاص 14

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

 األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعتم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز  اٌٛدضج اٌؼرت١ح ب / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِٕاي اٌسا٘ض   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ص٠ٕا ػصاَ ضؼ١ض ِرػٟ 1

  را١ٔا ِذطٓ ز٠ضاْ سضر 2

  ر٘ف ػثض اٌٍغ١ف ػثض اٌؼاعٟ ػثض اٌٍغ١ف 3

  ضارج فرخ اهلل ِذّض ٠ٛٔص رِضاْ 4

  ضٍٜٛ ِذّض ِذّض ػثض اٌضا٠ُ 5

  ضّاء ِغازٞ ِرٌٟٛ ِغازٞ ضرٚر 6

  ضٕاء ٔاصر  اٌط١ض  ِذّٛص 7

  ض١ٕٛرج ِذّض ػثض إٌّؼُ غاصٞ 8

  ذمٟ ػثض اٌج١ًٍ ػثض اٌٍغ١ف اٌض٠ة 9

  دطاَ دّضٞ اٌط١ض ِذّض 11

  ضٙا ِذّض ز٠ضاْ ض١ٍّاْ  11

  غٙض اٌؼراتٟ رغاص ػثض اهلل 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

الثت والرابعت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

 

   وفر اٌػ١ز  ػٍٟ ػثض اٌػىٛر خ . ا  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ج١ٌٛا ٚاصف   األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضٙاَ ضاٌُ فر٠ض ػثضٖ تضٚٞ اٌسفراٚٞ 1

  ض١ٍٙح ػثض اٌردّٓ ػثض اٌطرار ضالِح 2

  رٔا اترا١ُ٘ ػثض اٌماصر اترا١ُ٘   3

  ادّض ا١ِٓ اترا١ُ٘ػا٠ضج  4

  ػّار ض١ض ادّض اترا١ُ٘ ػثض اٌؼس٠س ِظاي 5

  ػٛض ِصغفٝاتٛ اٌّجض  ػّرٚ اتٛ اٌّجض  6

  غاصج رجة ػثض اٌرغ١ض واًِ  7

  فاعّح اغرف ِذّض ِذّض ٠ٛضف 8

  فاعّح ِطؼٛص اتٛ ز٠ض ػٍٝ 9

  ١ٌّاء ساٌض ػٍٝ س١ٍفٗ 11

  ِذّض اٌطؼ١ض ِذّض ِذّض جؼفر  11

  ػثض اٌفراح دطٓ اٌط١ض ِذّض 12

13   

14   

15   

16   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز ضشا ب . ج  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ادّض جاص    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِذّض ٠طرٜ اٌط١ض اٌضضٛلٝ  1

  اٌصٛرِٞذّٛص ػارف ِذّض ػثض اٌؼاعٟ  2

  ١ِرفد غؼثاْ ػسخ تط١ٟٛٔ 3

  ِٕار س١ّص ض١ٍّاْ فرج اٌّس٠ٓ 4

  ِٕار ػثض اٌطرار ػثض اهلل ِذّض 5

  ِٕار ػثض اٌفراح ِصثاح ػثض اٌطالَ 6

  ِٟ ٚائً اترا١ُ٘ ػٍٝ ِصغفٝ 7

  ١ِار ادّض فإاص ِذّض صاٌخ ١ِٕطٟ 8

  ٔاص٠ٓ ٔاجٟ ػغ١ح دطٓ ضٍّاْ 9

  اترا١ُ٘ٔجٜٛ اترا١ُ٘ ػٍٝ  11

  ِصغفٝ ػ١ض ِذّض ادّض ضاٌُ 11

12   

13   

14   

15   

16   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1جميع التخصصاث فقط عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز  اٌذّراٚٞ خ . ا  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ا٠ف١د اضؼض    األضراط/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ػثض اهلل  ٔضا ػثض اٌذ١ٍُ اتٛ ر٠ػٗ 1

  اٌّؼغٝ اترا١ُ٘ ٘الئضٜ اترا١ُ٘ ػثض  2

  ٔر١ِٓ ز٠ٓ اٌؼاتض٠ٓ فإاص ض١ٍّاْ ِذّض 3

  ٔٛرا ا٠ٙاب ػثض اهلل اترا١ُ٘ ِذّض 4

  ٔٛرا ِذّض اٌط١ض ػ١ض ػثض اهلل 5

  ٔٛر٘اْ ادّض اترا١ُ٘ ِذّض 6

  ٔٛر٘اْ ػثض إٌثٟ ػٍٝ دطٓ 7

  ٔٛر٘اْ ِذّض اترا١ُ٘ اٌط١ض 8

  ١ٔف١ٓ ِٕصٛر ِذّض اضّاػ١ً 9

  ادّض ػثض اٌج١ًٍ ػٍٝ اتٛ صؼ١ضٞ رٚاْ 11

  ز٠ٕة ضؼض ِذّض ضؼض 11

12   

13   

14   
 

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

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت النيدانى

   وفر اٌػ١ز  ضشا إٌّٛطج١ح خ . ا  / األضراط ِض٠ر ػاَ ِضرضحاٌط١ض 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتؼض

 

أه أتوجررإ يلررم درريبجتيل ث شيررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200يشررري م مررء ثرردم العرربي الدرادررم ال ديررد                

 -للتدريت ثندردتيل النوقرح وثيبنبد الن نوعخ الطالثيخ للتدريت كبا تى :طلجخ كليخ الترثيخ 

   علوم اساسي   اٌرشـصــص/ اٌفرلح/ اٌثاٌثح

 15ػضص اٌغالب/   ٠َٛ اٌرضر٠ة /االث١ٕٓ 

 ِػرف فٕٟ سارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ١ٌّاء اٌػٛاصفٟ     األضراط/

 -: ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرضر٠ة ٟ٘

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ٘ثٗ رضا ادّض اٌط١ض اٌؼّر٠غٟ 1

  ٘ثٗ ػثض اهلل ػثض اٌذ١ّض جثر٠ً 2

  ٘ض٠ر رغضٞ ِذّض ػثض اٌغٕٟ ز٠اْ 3

  ٕ٘اء ػثض اٌؼاعٟ دطٓ دطٓ ضؼض 4

  ٚفاء دطاَ ػثض إٌّؼُ ِذّٛص ضٕض 5

  ٚالء رِضاْ ػثض إٌّؼُ ٚ٘ثٗ ػٍٝ 6

  اٌرد١ُ اٌشٌٛٝٚالء رِضاْ ِذّض ػثض  7

  ٠ّٕٝ غؼثاْ ضؼٛصٞ ِرٌٛٝ 8

  ُثَ عثدالردوي االشرف خل٘ل الرفاعٔ الس٘د 9

  اَٗ ادود سعد ادود ع٘اد 11

  ر٠ُ ادّض ػثاش ِرضٟ اٌذ١ٍٖٛ 11

  ِر٠ُ ٘أٟ ا١ِٓ ػس٠س 12

13   

14   

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى األول

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

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

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبنى

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

 1عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دير،،،،

 

 رئيس قسل التدريت
 

 

وكيال اليليخ لشئوه التعليل والطالة  

 ورئيس قسل الن بهج  

 

 ج/ محنوج اثراهيل عجد العشيش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


