
 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

 يوم  التدرية / االرتعاء          (2)  رقن الوجووعةم          0202/0200للعام الجاهعي 

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

ٌ   و  01/05/5151انخًَس  و01/5151/ 52االحذ  انفكرٍح  د/ دانَا اتراهَى انصانح

 األيم
 و 01/05/5151االحذ

 و52/5/5150االحذ  

 و 01/0/5150انخًَس 
 و00/1/5150انخًَس 

 د/ صفاء زاٍذ 

 د/ اَساو يصطفي انسَذ  و01/2/5150انخًَس  و01/1/5150االحذ  انُور 

 -انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :وأسًاء 

 يالحظاخ االســـــــــى و

  اثزطبو يسًذ اثراْٛى ازًذ عجذ انكرٚى 1

  اثراْٛى شعجبٌ عجذانسهٛى  انمصبص 2

  اثبر شعجبٌ صبنر صبنر 3

  يجرٔن ازًذ خًبل يجرٔن 4

  زبيذ ازًذ صبدق عجذانرزٛى 5

  ازًذ عجذ انسهٛى ريضبٌ انطٛذ 6

  ازًذ عجذ انسهٛى يسًذ يسًذ  7

  ازًذ عجذ انًُعى يسًذ ازًذ 8

9  ٗ   ازًذ عجذ رثّ زكرٚب عه

ٗ يجرٔن يرعٗ شبٍْٛ 11   أزًذ يرع

  ادْى يصطفٙ يسًذ يرضٙ 11

  جُاخ عادل يحًذ سرحاٌو 12

  هاٍذى عثذ انخانق عثذ انخانق 13

  يٌُ طهحح طهحح انًُسالوً 14

  انطعٕد عطّٛٚبرا يسًذ اثٕ  15

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

 د/ صفاء زاٍذ  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  األيم

 انُور 
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 د/ اَساو يصطفي انسَذ

ٌ   و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انفكرٍح  د/ دانَا اتراهَى انصانح

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

ِ يسًذ صجسٙ 1   انًسٍٚ ارٔ

  اضبيخ اثراْٛى يصطفٗ اثراْٛى 2

  اضبيّ رضب ازًذ انطخبٔ٘ 3

  اضراء اثراْٛى عجذانًعجٕد 4

ٍ انطٛذ 5   يسًذ ازًذ اضراء اًٚ

ٌ يعٕض  6   يسًذ اضراء زًذا

  اضراء يسًذ يسًذ ٕٚضف 7

  اضراء َبصف يسٚذ انسًذ 8

ٕ رٚخ 9   اضًبء ازًذ عجذ انًمصٕد أث

  انشُبٖٔ انًمصٕد عجذ يسًذاضًبء  11

  اضًبء صجسٗ انطعٛذ اضًبعٛم 11

  اثٕ انفزٕذ اضًبء طبرق عٛذ 12

  اضًبء عجذانًُعى ضبنى 13

  اضًبء عصبو رزق زطٍ ضهطبٌ  14

  دُٚب يسطٍ ضعذ يسًذ 15

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

 يوم  التدرية / االرتعاء          (3)  الوجووعة رقنم          0202/0200للعام الجاهعي 

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

 د/ اَساو يصطفي انسَذ و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انُور 

 انفكرٍح
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
  ٌ  / دانَا اتراهَى انصانح

 د/ صفاء زاٍذ و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  األيم

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  زًبد اضًبء عصبو يسًذ 1

  اثٕ انطعٕد اضًبء يدذ٘ عجذانغُٙ 2

ٕ انُدبح زطٍ شعجبٌ  3   اضًبء يسًذ اث

ِ يسًذاضًبء  4   زطٍ  يسًٕد عجذ

  اضًبء ٔائم ازًذ 5

  اضًبعٛماالء اثراْٛى اثراْٛى  6

ٍ عجذانعسٚس 7   يسًذ االء اًٚ

  ازًذ زطٍاالء يسًذ اثراْٛى  8

  االء يسًذ طّ اثٕ ثكر 9

  دلٛص انشًٛبء ْبشى انطٛذ 11

ٍ ضهٛى 11   انفذ يزٕنٙ عجذانًسط

  يزٕنٗ  ايبَٙ اثراْٛى يسًذ 12

  رثّ يُصٕر ايبَٙ انطٛذ عجذ 13

  ايبَٙ ضهًٛبٌ يسًذ عبير  14

  شبٍْٛ ايم خبنذ انطٛذ يسًٕد 15

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض
 الخميس م حتى 12/12/2121 االحد  م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

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

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

 1لك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذ21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انفكرٍح

 األيم
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 د/ احًذ فرج انسًاٌ

ٌ عثذ انفتاح َصَر و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انُور   د/ رٍحاب انذسوق

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  اثراْٛى يرضٗايُٛخ يرضٗ  1

  انطٛذ ايُّٛ اثراْٛى يسًذ 2

  ايُّٛ يسًذ راشذ ربج انذٍٚ 3

  ايٛرِ عٛذ يسًذ عجذانسًٛذ 4

  اَدٙ يسًذ يطعٕد  5

  غبَى اْذاء غبَى فًٓٙ 6

  اٚخ عجذ اهلل عجذ اهلل انُسرأٖ  7

  اٚخ يسًٕد نجٛت اثٕ زايم  8

  خهٛفّ اًٚبٌ خًعّ لطت 9

  عهٗ اثٕ انطجع  انطٛذاًٚبٌ خهٛم  11

  عٕض اًٚبٌ عصبو ازًذ يسًذ 11

  اًٚبٌ كرو زاٚذ يسًذ زطٍ  12

  زيرِ انطٛذ اًٚبٌ يسرو 13

  عهٗ يسًذ اًٚبٌ يسًذ زبيذ 14

15   

 

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

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

 يوم  التدرية / االرتعاء          (5)  رقن الوجووعةم          0202/0200للعام الجاهعي 

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

 د/ احًذ فرج انسًاٌ و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  األيم

 انُور 
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
ٌ عثذ انفتاح َصَرد/ رٍحاب   انذسوق

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انفكرٍح

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

ٌ يسًٕد انًزٕنٙ 1   عجذ رثّ اًٚب

ٌ يصطفٙ عجذانعسٚس  2   عجذ اهللاًٚب

  ازًذ اّٚ ازًذ زطٍ 3

  عهٗ اّٚ دأٔد عجذاندٕاد 4

ٌ يسًٕد 5   اضًبعٛم اّٚ زٚب

ٍ  اّٚ عجذانسكٛى ٕٚضف 6   شبْٛ

  كٕٛاٌ اّٚ يسًذ زطُٙ 7

ٍ انسٚبد 8   اّٚ يسًذ عجذانرزً

  اّٚ يسًذ فزسٙ عجذانًُعى 9

  انُٕضبَٗ  اّٚ يسًذ يسًذ اثراْٛى 11

  عجذ انطالو اّٚ يصطفٙ يسًٕد 11

  اٚٓبة خًبل فؤاد عهٙ 12

  ثذرّٚ ضعذزُفٙ 13

ٗ ٕٚضف 14   ثطَٕٛٗ يسًذ ثطَٕٛ

15   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض
 الخميس م حتى 12/12/2121 االحد  م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

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

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

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

ٌ عثذ انفتاح َصَر و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انُور   د/ رٍحاب انذسوق

 انفكرٍح
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

 د/ احًذ فرج انسًاٌ و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  األيم

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  َصٛر انطعٛذ فرزبدرغرٚذ  1

  رغرٚذ فٕز٘ يسًذ ازًذ 2

  خٓبد صجسٙ يسًٕد اضًبعٛم  3

ٗ خٓبد يصطفٙ  4   عجذانخبنكعه

ٗ خجر عهٗ  5   خٓبدعٛذ عه

  ازًذ زبزو يسًٕد صالذ انذٍٚ 6

ٌ عجذِ 7 ِ شعجب   زجٛجّ عجذ

ِ يسًٕد 8   عطِٕ زجٛجّ يسًذ عجذ

  زطبو يسًذ انطعٛذ يسًذ 9

ٌ عجبش  11   زطٍ يسًٕدزُب

  انصبٖٔ خبنذ عجذانًمصٕد ٕٚضف 11

ٍ ازًذ ضاليّ 12   خبنذ عجذٚ

  اثراْٛى خهٕد ازًذ عبدل 13

  انُسبش خهٕد عبدل يسًٕد انطٛذ 14

  عهٗ ازًذ زًذ دعبء انطٛذ خالل 15

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

 يوم  التدرية / االرتعاء          (7)  الوجووعة رقنم          0202/0200للعام الجاهعي 

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انفكرٍح

 األيم
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155 انخًَس و01/1/5155االحذ  انُور 

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  دَٛب خًبل عجذانفزبذ ضهطبٌ 1

  انعطبل خًبل يسًذ دَٛب 2

  دَٛب زًذ٘ انطٛذ صبنر 3

  عهٗ  دَٛب رضب عجذانعبطٙ 4

ٍ اثراْٛى 5 ٗ ثذٖٔ دَٛب عًبد انذٚ   انذضٕل

  يسًذ عثًبٌدُٚب انغرٚت عجذ انفزبذ  6

  دُٚب عجذانًُعى يسًذ انغُبو 7

  عجذ انٓبدٖ دُٚب عًبد زًذ٘ 8

  اثراْٛى دُٚب عٕض عجذانخبنك 9

  عهٗ رزبة يسًذ يصطفٙ ازًذ 11

ٙ فزسٙ 11   عهٗ اثراْٛى رزًّ عجذانُج

ٌ صبنر 12   رزًّ يسًذ شعجب

  يصطفٗ رزًّ يصطفٙ عهٙ 13

  ضبنى رضٕ٘ رخت يسًذ 14

15   

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔانزمذٚر،،،،ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو 

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  األيم

 انُور
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انفكرٍح

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

ِ ازًذ لطت 1   انششزبٖٔ رغذ

  رَب خًٛص ازًذ خهف 2

  رَب عهٙ عهٙ اثٕزٚذ 3

ٌ رؤٔف فزسٙ 4   يسًذ رٔا

  رٕفٛك رٔضّ يسًذ يصطفٙ 5

  اثراْٛى صجر٘ فزر اهلل رٔيٛطبء 6

  رٚٓبو يسًٕد عطب يسًٕد 7

  عسلٕل رٚٓبو ْشبو يسًذ 8

ٗ يطعٕد 9   زٚسٖ خًبل عجذ انغُ

  ضبرح يسًٕد يسًذ خهٛم 11

  ضبرِ ثذٚر راشذ ثذٚر 11

  زطٍٛ ضبرِ زهًٙ عجذانشبفٙ 12

ٗ  ضبرِ عبطف عجذانًُعى 13   ازًذ عه

  اضًبعٛم ضبرِ عجذانطالو عجذانطالو 14

  عجذ اهلل ضبرِ عصبو فٕز٘ 15

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1لك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذ21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

 يوم  التدرية / االرتعاء          (9)  رقن الوجووعةم          0202/0200للعام الجاهعي 

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انُور

 انفكرٍح
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  األيم

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  عجذ انعبطٗ ضبرِ َجٛم غبز٘ 1

  ضبيٗ يسًٕد ازًذ ضبيٗ  2

  يسًذ زدبزٖ ٛذ فؤادعانطضعبد  3

  ضهًٗ يسًذ عهٗ زطٍ  4

ِ عجذانغُٙ 5   ضهًٙ زطُٙ عجذ

  شعجبٌ ضهًٙ فٕز٘ عطبهلل 6

  ضهًٙ يسًذ عجذاهلل انصٛفٙ 7

  َٕار اثراْٛى انطٛذ ضًبء 8

  يسًذ اندًم ر اثراْٛى عجذانعسٚسًض 9

ٕ يصطفٗ ضًر اشرف يسًذ يسًذ 11   اث

  عرفّ ضًر يسًذ عجذ اهلل يسًذ 11

ٙ يسًذ 12   عجذ انفزبذ ضًّٛ عجذانعبط

  ضٓٛر اًٍٚ يسًذ يسًذ 13

  شبد٘ يدذ٘ عجذانفزبذ 14

ِ يصطفٙ 15 ٌ يسًذ عجذ   اًٚب

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خانشٛخبيعخ كفر 

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انفكرٍح

 األيم
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انُور 

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  عجذ انًدٛذ عجذانعسٚسشرٔق عسانذٍٚ  1

  عجذ انًدٛذ شًص عسانذٍٚ عجذانعسٚس 2

  شٓٛرِ اثراْٛى ازًذ انطٛذ 3

  يسًٕد شًٛبء ازًذ ازًذ 4

  ازًذ ضبنى شًٛبء اضبيّ عجذانعسٚس 5

  شًٛبء خبنذ انعدًٙ انطبنًٙ 6

  يسًذ شًٛبء دٔٚذار عجذانعسٚس 7

  انفبضهٗ شًٛبء ضعٛذ زبيذ 8

  عجذ انعسٚس عجذانعسٚس خهٛفّشًٛبء  9

  عجذ اهلل زًبد شًٛبء عجذاهلل ازًذ 11

  اضًبعٛم شًٛبء عجذاهلل َبخٙ 11

  شًٛبء عهٗ يسًذ راغت 12

  ازًذ شًٛبء َبخٙ عجذانمبدر 13

  يسًذصبثرٍٚ ثذر ْالل  14

  عجذ انًدٛذ صجبذ ايٍٛ زهًٙ 15

  ايٛرِ زطٍ يصطفٙ عجذانفزبذ 16

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  األيم

 انُور 
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انفكرٍح

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  اثراْٛى اندسار ضسٙ اثراْٛى رزق 1

ِ رٕفٛك 2   طبرق يسًذ عجذ

  طبْر ٚطرٖ عٕض شٛسّ 3

4  ٍ ٗ عجذ انرزً ٍ انسغج   عجذ انرزً

  عجذ اهلل يسًٕد يسًذ انشبعر 5

ٍ اثراْٛى ضعٛذ 6   يزٕنٗ عجذانرزً

ٍ اشرف عجذانمبدر 7   عجذ انسًٛذ عجذانرزً

  عجذ انرزًٍ عجذانًدٛذ خًبل اضًبعٛم 8

ٍ عهٙ عجذانًًٍٓٛ 9   رخت عجذانًًٓٛ

  عسح انطٛذ فزسٗ عجذ انزٕاة 11

  َذا ٕٚضف ضًٛر انطٛذ 11

ٌ زًذ٘ عجبش 12   اثٕ زٚذ نهٛب

  عجذ انطزبر ٚبضًٍٛ يسًذ عطّٛ 13

  ٚبضًٍٛ فًٓٗ عُزر ضبطٕر 14

15   

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض
 الخميس م حتى 12/12/2121 االحد  م ، على أن تكىن الفترة مه 6/1/2122والرابعت جميع التخصصاث ويىتهى الخميس 

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

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

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

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انُور

 انفكرٍح
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  األيم

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  يسًذ يرزٔق عهٛبء شرٚف يسًذ 1

ٍ عجذ انطالو  2   زاٚذعهٛبء عصبو انذٚ

  اثٕ زٚذعًرٔ خبثر ثبْٙ  3

ٌ انًغبٔرٖ 4   عٛذ عجذ انسًٛذ زٚذا

ِ ضعٛذ زبفظ 5   رضٕاٌ غبد

  فبطًّ ازًذ يسًذ اثراْٛى 6

ٗ عجذ اندٕاد فبطًّ انطٛذ عجذاندٕاد 7   عه

  فبطًّ انطٛذ يسًذ ثطَٕٛٙ 8

ٗ عجذ انرؤٔف عالو 9   فذاء انشبيه

  يسًذ فردٔش عجذانسهٛى عجذاهلل 11

  انكشبف فٕزّٚ عجذانعسٚس يصطفٙ 11

  عهٗ فٛصم عجذانْٕبة عجذاهلل 12

  كرٚى يسًذ يسًذ انهمبَٙ 13

  كرًّٚ ازًذ عهٙ ازًذ 14

  ٚبضر ازًذ عجذ انًسطٍ ازًذ 15

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

 1ة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمد 17/12/2121

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انفكرٍح

 األيم
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انُور 

 -هٌ : وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة

 يالحظاخ االســـــــــى و

  نًٛبء اثراْٛى يسًذ يسًذ اثراْٛى 1

  نًٛبء شعجبٌ عجذ انعظٛى عهٗ  2

  َصٛر يبخذِ انزٓبيٙ زَبَٙ 3

  يبررُّٛ َصر٘ خهٛم ٕٚضف  4

  يبٚطّ زًسِ عجذانًطهت فزر اهلل 5

  يسًذ ازًذ زغهٕل ازًذ  6

  خهٛم يسًذ اضبيّ عجذانطزبر 7

  انطٛذ عجذانًُعى زاٚذيسًذ  8

  يسًذ ضبنى يسًذ عجذانسًٛذ 9

  ضجش يسًذ ضعٛذ يسًذ 11

  يسًذ طّ ازًذ طّ عبير 11

  يسًذ فٕز٘ يسًذ يصطفٙ 12

  يسًذ يبْر يسًذ انطٛذ  13

  يسًٕد زت اهلل عٕض انُٕضبَٙ 14

ٙ عهٕاٌ 15   دُٚب يسًذ انذضٕل

  ضالواضراء يًذٔذ يُصٕر  16

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  األيم

 انُور 
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انفكرٍح

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  انعرثٗ يسًٕد يسًذ خهٛفّ يسًٕد 1

  يرثب عبدل غجرٚبل يرضٕو 2

  شهجٗ يرِٔ اثراْٛى يصطفٙ 3

  يرِٔ طبرق يسًذ 4

  يرٚى ازًذ انطٛذ عجذانفزبذ،، 5

  يرٚى ايٛم يكرو نجٛت  6

  اثٕ انًعبطٗيرٚى عبدل عجذانًُعى  7

  يرٚى يسًذ انجُذارٖ ازًذ 8

ٗ شفٛك طّ اضًبعٛم 9   يصطف

ٙ يسًذ انطٛذ اثراْٛى 11   يصطف

ٙ يسًذ عجذانسهٛى 11   عجذ انفزبذ يصطف

  يُبر اثراْٛى فزسٙ شعذ 12

ٙ عجذانعب 13 ٗ يُبر زطُ   ل ازًذ انطٕخ

ٙ ادرٚص  14 ٙ يسًذ يصطف   يُبر زطُ

  فًٓٗٚبضًٍٛ فٕز٘ عجذانعسٚس 15

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1لك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذ21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انُور 

 انفكرٍح
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  األيم

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

ٍ  يُبر عجذانرزًٍ 1   انهٛم دٚت عجذ انرزً

  عجذ انعبل اثراْٛىيُبر عجذانعبل  2

ِ عجذ انطًٛع اثٕ صبنر 3   يُبر عجذ

  يُبر فزٕذ يصجبذ فزٕذ 4

ٖ عجذ انفزبذ اثٕ زٚذ 5   يُبر يدذ

  يُبر يذزذ يسًذ انذضٕلٗ 6

  يسًذ يُّ صبثر طهسّ 7

ٗ اثراْٛى 8   يُٗ اثراْٛى انشٕادف

  اثراْٛى يٓب اضبيّ عجذانعظٛى 9

  رٚسبٌ يٓب يسًذ زٛذر يسًذ 11

  يُٓذ يسًذ عجذ انسهٛى انًغبزٖ 11

  غبزٖ يٙ انطٛذ عجذانطالو 12

٘ عجذانٕازذ 13   عجذِ يٙ يدذ

ٙ انخضرأ٘ 14   يٙ يسًذ يصطف

ِ عبدل رخت يسًذ 15   يٛبد

  لُذٚم َدالء يبْر عجذ انٓبدٖ 16

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انفكرٍح 

 األيم
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انُور 

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

ٙ اثراْٛى 1 ِ عجذانُج   عجذ اندٕاد يٛبد

  يٛبر ركرٚب يسًذ انطٛذ 2

  يسًذ انُسبش يٛرَب يسًذ اثراْٛى 3

  َبدٚخ عفٛفٙ عجذ انجبعث ضهًٛبٌ 4

ٍ انطٛذ زطٍ 5   ازًذ َبدٚ

  خبنذ عهٙ عجذانًدٛذَبئهّ  6

  يسًذ شهٛك َدبِ عالء يسًٕد 7

  عٕضيسًٕد َدالء ضعذ  8

  َذا ثطَٕٛٙ يسًٕد عٕض 9

  انطٛذ َذ٘ اثراْٛى رشبد 11

  عجذ انعسٚس َذ٘ اثراْٛى عجذانفزبذ 11

  َذ٘ ريضبٌ انطٛذ ْالل 12

  عدًّٛ َذ٘ ضبيٙ عجذانهطٛف 13

ٌ انطٛذ 14   فرج َذ٘ شعجب

  اًٍٚ انطٛذ يجرٔنضٕضٍ  15

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 خخبيعخ كفر انشٛ

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  األيم

 انُور
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 

 و01/1/5155انخًَس 
 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  انفكرٍح

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  يسًٕد َذ٘ عهٙ انسطُٛٙ 1

  َذ٘ يسًذ انطٛذ عجذانُجٙ 2

  ريضبٌَذ٘ يسًذ عجذانًعزًذ  3

  َغى خبنذ انطٛذ درٔٚش 4

  َٕر يسًذ انطٛذ عجذانغُٙ 5

  َٕرا يسًذ انشسبد خهٛم 6

ٌ انطُطبٔ٘ ازًذ 7   اثراْٛى  َٕرْب

ٌ زطُٗ َجّٛ عجذ انخبنك 8   َٕرْب

ٌ خهٛم ٕٚضف 9   خُبذ َٕرْب

  راخر ْبخر اثراْٛى يسًذ 11

ٍ ازًذ  11   انًٕصمْبخر عالء انذٚ

  اثراْٛى ْبخر يبْر يُصٕر 12

  عجذ انٕازذ ْبخر يخزبر يصجبذ 13

ٍ صالذ 14   ْبخر َشبد ايٛ

٘ يطعذ اثراْٛى يسًذ 15   ْبٚذ

16   

 

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 ٔرفضهٕا ثمجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 خانشٛخبيعخ كفر 

 كهٛخ انزرثٛخ      

 انزرثٛخ انعًهٛخ  

 

 الرتبية اخلاصةشعثه  -الفرقة الراتعة  -تياى  تأسواء طالب التدرية الويداني 

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

 انًذرسح

 

 انفترج انسيَُح نهتذرٍة
 انًشرف

 إني يٍ

  و  5/05/5150انخًَس  و01/5150/ 01االحذ  انُور 

 انفكرٍح
 و 2/05/5150االحذ

 و53/5/5155االحذ  

 و 3/0/5155انخًَس 
 و01/1/5155انخًَس 

 

  و05/2/5155انخًَس  و01/1/5155االحذ  األيم

 -وأسًاء انطالب انًشاركٍَ فٌ انتذرٍة هٌ :

 يالحظاخ االســـــــــى و

  اثراْٛى عجذانْٕبةْجّ يسًذ  1

ٙ عهٙ 2 ٙ عجذانغُ   ْذ٘ عجذانغُ

ٕ انعٍُٛٛ 3   ْذٚر زبيذ يسًذ يسًذ اث

ِ عجذانٕازذ 4   ْذٚر ضعذ عجذ

ٌ يسًٕد 5   عثًبٌ ْذٚر عثًب

  ْذٚر عهٙ عجذانمبدر عجذاهلل 6

  ُْبء يسًذ يسًذ اثراْٛى 7

  ُْذ طهعذ فرٚذ عجذانعسٚس 8

  ُْذ عهٗ يسًذ يصطفٗ زاٚذ 9

  ٔداد انطٛذ يسًذ انعطبر 11

ٗ  ٔضبو عجذانسًٛذ عجذانًعطٙ 11   انطدُٛ

  ٔفبء اثراْٛى عهٙ انسغجٙ 12

  زطٍ ٔفبء انطٛذ اثراْٛى 13

  عجذ انطالو ٔفبء طبرق انطٛذ 14

  ٚبرا خبنذ عهٙ اثٕعالو  15

  انسَبرٗٚبرا عجذانغفبر كًبل  16

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

ٗ األٔل م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت 17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  انفصم انذراض

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

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

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

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط21/4/2122
 مجٕل فبئك االززراو ٔانزمذٚر،،،،ٔرفضهٕا ث

 

 رئٛص لطى انزذرٚت
 

 

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة  

 ٔرئٛص لطى انًُبْح  

 

 د/ يسًٕد اثراْٛى عجذ انعسٚس(0)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 


