
 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

  ادّذ عراتٟ ب / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل 

   لغة عربيةاساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 71عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ٘اٌح اٌط١ذ غازٞ  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

1  ٝ ٖ عثذ اٌٌّٛ ٜ عثذ   ادّذ دّذ

  أدّذ ِذّذ اٌط١ذ عثذ اٌذ١ٍُ غا١٘ٓ 2

ٓ عثذ اٌخاٌك اٌػرٔٛتٝ 3   ادّذ ِذّذ دط

  إضراء عثذ اٌرؤٚف ع١ّرج 4

  اضالَ ِؿغفٝ رجة ِؿغفٝ  5

  اضّاء رفعد دافؼ ِرٌٛٝ  6

  ِؿغفٟ أضّاء عغ١ح ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ  7

  عّاد عٍٟ ِذّذأضّاء  8

  أالء إترا١ُ٘ ِؿغفٝ ِذّذ ع١ٍٛج 9

  االء اٌػذاخ عٍعد اتٛ عج١ٍٗ 11

  اٌط١ذ عثذ اٌّٛجٛد أدّذ اٌط١ذ 11

  اٌػ١ّاء ؾثرٞ عثذ اٌٙادٞ 12

  أ١ِرج إترا١ُ٘ عثذ اٌج١ذ غع١ػع 13

  أ٠ٗ أدّذ تذ٠ر عثذ اٌّج١ذ 14

  ٠اض١ّٓ ٚد١ذ فرٛح إترا١ُ٘ خ١راهلل 15

  غا١٘ٓذ١ّذ اٌطعذاٚٞ اٌٍغ١ف عثذ اٌعثذ  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  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 ضعذ زغٍٛي ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ؾفٛخ عثذ اٌفراح خ١ٍفح    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أرؿار عثذ اٌعس٠س عثذ اٌذ١ّذ  1

  غ١ًٍإ٠ّاْ خاٌذ عٍٟ ِذّذ  2

  إ٠ّاْ عثذ اٌرازق عٍٟ دّذاْ 3

  تطّٗ أضاِح ِذّذ االت١ارٜ 4

  ت١ٙٗ وّاي عثذ اهلل عٗ 5

  خٍٛد ِخرار عثذ اٌغفار دّٛدٖ 6

  د٠ٕا ِذّذ ضع١ذ ل١ٕغر 7

  رضٜٛ عثذ اٌط١ّع أدّذ 8

  رل١ٗ اٌذاج عثذ اٌعس٠س عرّاْ 9

  رٚاْ ٔث١ً عثذ إٌّعُ اٌػاِٟ 11

  اٌذ١ّذ دّٛدٖرٚضح عٛٞ عثذ  11

  ضارٖ أغرف ؾثذٟ اٌط١ذ جّعٗ 12

  إترا١ُ٘ ٠طرٞ ِذّذ ِذّٛد 13

  ميبر وجدي عجد الغيً اثو عوض  14

15   

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  ضخا االترذائ١ح اٌجذ٠ذج / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ 

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 75عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ضذر ادّذ خ١ًٍ ِٕؿٛر   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضارٖ جّاي عٛـ 1

  ضّر ِطعذ ِذّذ إترا١ُ٘ 2

ٝ تذ٠ر ِذّذ ِرٌٛٝ  3 ٗ ِؿغف   ض١ّذ

  ض١ٙر عثذ اٌىر٠ُ تذر 4

  غ١ّاء أدّذ عثذ اهلل أدّذ 5

  غ١ّاء عٍٟ ِذّذ عثذ اٌذا٠ُ 6

  اترا١ُ٘ عثذ اٌردّٓ دّذٞ عثذ اٌعظ١ُ  7

  اترا١ُ٘ عثذ اهلل دّذٞ عثذ اٌعظ١ُ  8

9  ُ ٝ عّرعال اترا١٘ ٝ عف١ف   اٌذضٛل

  عالء ِذّذ ِذّذ تط١ٛٔٝ إٌجار 11

  ٔٛر اٌذ٠ٓ عاعف عثذ اٌردّٓ ِذّذ 11

  ع١ٍاء داِذ إترا١ُ٘ عثذ اٌذ١ّذ 12

13  ٜ   عّار خاٌذ فؤاد غاز

  ِذّذ فا٠س ادّذ ِذّٛد 14

  ض١ٍٙح ِذّذ اٌط١ذ عثذ اٌطالَ 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 الثبىى

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

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌمٕغرج االترذائ١ح اٌمذ٠ّح    / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ؾثاح اٌط١ذ عثذ اٌفراح   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  عّار ضعذ اٌذّادٞ فؤاد 1

  فاعّح ِغاٚرٞ عٍٟ ِرٌٟٛ 2

  ِذّذ جّاي أدّذ عٍٟ 3

  عثذ اٌّغٕٟعٍٝ ِذّذ عثذ اٌٍغ١ف  4

  ِذّذ غر٠ة ِؿغفٝ در٠ٚع 5

  ِذّٛد ِذّذ اٌط١ذ رت١ع 6

  ِذّٛد ِذّذ ضاِٟ اٌذٍثٟ 7

  ٔٛرا ِجا٘ذ ِجا٘ذ اٌغٕغاٚٞ 8

  ٘اجر عؿاَ أتٛ اٌفرٛح اٌرفاعٟ 9

  ٠ارا ضاٌُ ِذّٛد أدّذ 11

ٖ عثذ اٌّمؿٛد 11 ٝ دّاد   ٠اض١ّٓ اوراِ

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  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

   اٌذّراٚٞ االترذائ١ح  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 75عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  عارق عثذ إٌّعُ دط١ٓ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِرٚج عثذ اٌٛ٘اب اٌط١ذ ادّذ 1

  عجد ال بجر الجالصً مرٌل يثراهٍل 2

  ِٕاي جّاي ِذرٚش عثاش 3

ُ عثذ اٌفراح عثذ اٌعس٠س 4   ِٕٝ عثذ اٌع١ٍ

  ١ِرٔا ِؿغفٟ عثذ اٌمادر ع١طٟ 5

  ٔجاج اٌػرتاؾٟ ِذّذ اٌّٛجٟ 6

  ٔذٜ ِذّذ ِذّٛد ِجا٘ذ 7

  ٔعّٗ اٌػذاخ ِؿغفٝ أتٛ ١٘ىً 8

  ٔٙاي ِذّذ ِخرار غٍثٟ 9

  ٔٛاي ِجذٞ ِذّٛد دطٓ 11

ُ دغة 11 ٝ اترا١٘   ٚضاَ اٌػرت١ٕ

  ٚالء اٌطاداخ فارٚق اٌّرضٟ 12

  ضارٖ عٍٟ ِذّذ اٌعػرٞ 13

  ٘ذ٠ر ؾاتر عٍٟ ٠ٛضف ؾاتر 14

  ١ٔرٖ جاتر ؾالح خ١ر اهلل 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  الدرادى األولالفصال 

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

 1الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك للفرقتيه 

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

يت فترة تربم 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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ل١ٍٓ    اٌػ١ٙذ اٌذ٠ٟٙ االترذائ١ح  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت 

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ج١ٙاْ ِذّذ عغ١ح اٌذٛفٟ    األضرار/

 -اٌرذر٠ة ٟ٘ :ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ 

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ٜ عٍٝ ِذّذ دجازٜ 1   ٚالء دّذ

  ٠اض١ّٓ أ٠ّٓ وّاي  أدّذ ٔٛار 2

  ادّذ عثذ اٌج١ذ ِذّذ 3

  إضالَ رجة ع١ذ تر٠مع 4

  ِذّذ وّاي ِذّذ ٔعٕاعح 5

  ّ٘د أدّذ ِؿغفٝ ٔجُ 6

  ضعذ ِذّذ ِذّٛد عثذ اٌّج١ذ اٌػاٍِٟ 7

  ِذّذ عٛـ أ٠ٗ رجة عثذ اٌرازق 8

  ِٕار ٘أٟ رجة اٌىِٟٛ 9

  ضّر ؾثخ إضّاع١ً  زا٠ذ 11

  ٘ذ٠ر ِذّذ ضعذ ِذّذ أتٛغٛق 11

  تاهلل ٘اٌح ِذّذ ِذّٛد 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ذضٛق  ٌغفٟ اٌط١ذ االترذائ١ح ت / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد 

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   خ١ّص فٛزٞ اٌذّضٟ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  دطٕاء دطٓ أدّذ ِذطٓ 1

ْ ج١ّس 2   ضذر ِذّذ غعثا

  دعاء أدّذ ِذٟ اٌذ٠ٓ ع٠ٛذاخ 3

  را١ٔا إترا١ُ٘ ِغازٞ إترا١ُ٘ اٌذخاخٕٟ 4

  أدّذ عف١فٟ ِرغذٞ ِذّذ 5

  أالء ٚد١ذ ِذّذ ضاِٟ ع١ذ 6

  إضراء ٠ٛضف عثذ اٌعس٠س ٠ٛضف 7

  االء اغرف عثذ اٌطالَ راجخ 8

  ِذّذ عثذ اٌغفار أتٛ اٌفضً إ٠ّاْ ِجذٞ 9

ُ ضع١ذ اٌغسٌٚٝ 11   االء اترا١٘

  ١٘اَ عارق عثذ اٌرازق اٌجع١ذٞ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 دضٛق  اٌػ١ٙذ اٌؿ١اد االترذائ١ح  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد 

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِا٘ر ضعذ ض١ٍّاْ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أدّذ دّذٞ أدّذ رزق عثذ اٌخاٌك 1

  ِذّذ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ِرٌٟٛ  دّسٖ 2

ٛ اٌع١ٕ١ٓ 3   جاب اهلل ِذّذ ادّذ ِذّذ ات

  ِذّذ ِطعٛد ِذّذ غرٍٗ 4

  ٔر١ِٓ جّاي اٌذ٠ٓ أدّذ اٌخالي 5

  ِٟ ِذّذ غذاذٗ و١ًّ 6

  غ١ّاء رزق رزق ض١ذ ادّذ 7

  عا٠ًغ١ّاء ِذّذ عّر عثذ ا١ٌٔٛص  8

ٓ ادّذ اٌػٙاٜٚ 9   ضّر ادّذ عثذ اٌردّ

ْ اٌطع١ذ  11 ٟ رزا   فضًِؿغف

  ِذّٛد ِذّذ اٌرٙاِٟ عثذ اٌطالَ 11

12   

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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 تٍغ١ُ رزق دّاِٛ االترذائ١ح  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد 

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّذ اٌط١ذ ؾ١اَ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إٌٙاَ درغاَ أدّذ أتٛ ز٠ذ 1

  أ٠ٗ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ اٌذٕفٟ 2

  اٌغثٛرٔٛرا أغرف ٔؿر  3

  ١ٔر١ِٓ عثذ اٌعاعٟ ِذّذ عث١ذٞ 4

  ٔٛر٘اْ ٔاؾر تذٚٞ 5

  را١ٔا ِذّذ ضاِٟ غازٞ 6

ٝ اٌثٕا 7   ٕ٘اء ِذّذ عٍٝ عثذ اٌغٕ

  ضارٖ ؾاتر غعثاْ ٔٛفً أتٛ اٌخ١ر 8

9  ٝ   ِذّذ اٌّغرتٝتاضُ ؾثذ

  خذ٠جح عثذ اٌعاعٟ ِذّذ اٌماضٟ 11

11   

12   

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  اٌذاِٛي ب اٌجذ٠ذج / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   لغة عربيةاساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ادّذ رفعد   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أدّذ زور٠ا إترا١ُ٘  ٠ٛٔص 1

  أ٠ٗ خاٌذ عثذ اٌطرار 2

  إضراء عثذ اٌّج١ذ خضر اٌّغازٞ 3

  ضارٖ عٗ عثذ اٌٍغ١ف اٌطّادٟ 4

  غرٚق فرداخ عثذ اٌٛو١ً د٠اب 5

  غ١ّاء دطٓ عثذ اٌفراح دطٓ 6

  اٌؿاٚٞ غرٚق عثذ اٌطالَ ِذّذ 7

  غرٚق عٍٝ أتٛ خ١ًٍ عٍٟ وػه 8

  ٘اجر عٍة اٌطع١ذ عغ١ح دّسج 9

  ِذّذ اٌذضٛلٟ ِذّذ عثذ اٌّج١ذ 11

  رضا ضعذ دط١ٓدطٓ  11

ٝ  واًِ 12   دعاء جّعح ٌغف

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

   اٌس٘ٛر ٌغاخ  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  را١ٔا ذروٟ  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ادّذ أضاِح ِؿغفٝ عثذ اٌغٕٝ 1

  دّذ عثذ إٌّعُ ِذّذ غٍثٟأ 2

  إضراء اٌطع١ذ فؤاد ع١ٍٖٛ 3

  إضراء عؿاَ تذ٠ر اٌعافٟ 4

  إضراء ِذّذ غازٞ اٌط١ذ 5

  إضالَ إترا١ُ٘ تذ٠ر اٌرفاعٟ 6

  اضّاء اٌطع١ذ عثذٖ عثذ رتٗ إٌجار 7

  اضّاء اٌط١ذ ِذّذ اترا١ُ٘ اٌخٌٛٝ 8

  أضّاء ت١ِٟٛ ِذّذ عغا 9

  أضّاء عثذ اهلل أدّذ اٌػاي 11

  ِرٌٛٝ ادّذِرٚج ادّذ  11

  ٔٛر٘اْ اٌط١ذ ِذّذ إٌجار 12

  ضارٖ خاٌذ ِذّذ عٍٝ إترا١ُ٘ 13

  خٍٛد ِذّذ إترا١ُ٘ ٔاؾف 14

  د٠ٕا ضالِٗ ِرٌٟٛ عثذٖ عالَ 15

  د٠ٕا عثذ اٌعاعٟ ِذّٛد أتٛ اٌع١ٕ١ٓ 16
 

 -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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 كفرالشٍخجبمعخ 

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ادّذ عراتٟ ب      / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل 

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّذ اتٛ غارب   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أغجاْ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌعاعٟ ِرٌٛٝ 1

  االء عثذ اٌذ١ّذ اٌط١ذ ادّذعثذ اٌغٕٝ 2

  اٌػ١ّاء عاعف دطٓ اٌط١ذ 3

  أًِ ضع١ذ ِذّذ ٔاؾر 4

  أًِ ٠ذٟ عثذ اٌطالَ أتٛ زاًِ 5

  أ١ِٕح عسِٟ عثذ اٌٛو١ً ٘جرش 6

  ِذّٛد عٍٟ ِذّذ دطٕٟ عٍٟ 7

  ٠ٛٔص ِذّذ ٔاجٟ أ١ِرج ِثرٚن 8

  أ١ِرج ِذّٛد أدّذ عاغٛر 9

  ِذّٛد ِرغذٞ أتٛ عا٠ع جأ١ِر 11

  ا١ِّح رف١ك عثذ اٌطرار ِذّذ 11

  را١ٔا أدّذ إترا١ُ٘ دطٓ 12

  اٌط١ذ إترا١ُ٘ ٔؿر ٛدرا١ٔا ِذّ 13

  ردّٗ ِذّذ عغ١ح ضاٌُ 14

  رل١ٗ عثذ اٌٍغ١ف ِذّذ عثذٖ ٔٛفً 15

16  ُ   عٍٝعّار ِذّذ اترا١٘
 

 -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 الثبىى

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

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌس٘راء ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 75عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (    اٌط١ذ فرذٟ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إ٠ّاْ ِذٟ ِذّذ  1

  أ٠ٗ إترا١ُ٘ جّاي اٌذ٠ٓ اٌط١ذ 2

  أ٠ٗ دّذٞ ِذّذ عثذ اٌفراح اٌفمٟ 3

  زا٠ذ أ٠ٗ رجة ز٘راْ ِؿغفٝ 4

  أ٠ٗ ِذّذ عٍٟ ض١ذ أدّذ ؾاٌخ 5

ٛ غادٜ  6   ا٠ٗ ِّذٚح أٛر ِخ١ّر ات

  رغاد ثر٠ا ِذّذ رغاد 7

  جٙاد خاٌذ ِٕٙٝ  عثذ اٌطالَ فر١أٟ 8

  دطٓ خاٌذ دطٓ اٌط١ذ ِرٌٟٛ 9

  دّذٞ أدّذ اٌذّراٚٞ 11

  دّذٞ دّذ٠ٓ دّذٞ اٌثطراٚٞ 11

  ح رزق ِذّذ عالٛي١ٕأِ 12

  ادّذ ِذّذٔؿر إٌعٕاعٝا٠ّاْ  13

  ٘ذٞ ِجذٞ اٌط١ذ ِذّذ أتٛ عاِر 14

  ضٍّٝ تط١ٟٛٔ عٍٟ اٌط١ذ اٌعساتٟ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌذذ٠ثح خ . ا  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 75عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ا٠ّاْ ثاتد  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  رٔا رف١ك فرذٟ أدّذ خ١ًٍ 1

  رٚاء ِذّذ عثذ إٌّعُ ٔع١ُ 2

  رٚاْ رضا ِرضٟ غأُ عٍٟ 3

  رٚاْ ؾثذٟ اٌذط١ٕٟ ٔعٕاعح 4

  رٚاْ عغ١ح عثذ اٌع١ٍُ عثذ اٌىر٠ُ 5

  ر٠ُ رِضاْ ِذّٛد اٌمؿاؼ 6

  ز٠ٕة ضعذ ِذّذ إترا١ُ٘ 7

  ز٠ٕة عثّاْ ضعذ اٌعثاضٟ 8

ُ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ فرداخ 9   ِٝ اترا١٘

  رٚاْ ٔاؾر إترا١ُ٘ عٛالْ 11

  تعرٔجحضارٖ ِذّذ ِخرار  11

  ض١ّٗ ٚد١ذ عثذ اٌراضٟ عٗ 12

  االء عٍٝ ادّذ داِذٕ٘ذاٜٚ 13

  أ١ِرج إترا١ُ٘ فرذٟ اٌط١ذ تٕاخ 14

  ور٠ُ ِذّٛد ز٠ٚذ ِذّٛد ٘الي 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  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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌٛدذج اٌعرت١ح ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ 

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرخـؿــؽ اٌفرلح / اٌراتعح 

 9عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ضاِخ دط١ٓ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  عثذ اٌذٟ عثذ اٌرؤٚفغ١ر٠ٓ  1

  غ١ّاء ِؿغفٝ عثذ اٌّج١ذ ِذّذ 2

  ؾثاح عسخ ِذّذ ٔٛح 3

  عفاف عّاد ؾاتر ز٠ذاْ 4

  عال ِذّذ عٍٟ أتٛ إضّاع١ً 5

ْ عاعف رزق ِذّذ ض١ٍُ 6   ور٠ّا

  ِار٠ٕا ِجذٞ ورَ وّاي 7

  ض١ّذٗ جّاي رِضاْ عثذ اٌغٕٟ 8

  ض١ٍٙٗ لغة ِذّذ أتٛ اٌخ١ر 9

  دطٕٟ عثذ اٌغفٛر أدّذ تٕاخإ٠ّاْ  11

  ضٛر٠ا عٍٟ عثذٖ اٌطخ١ٕٟ 11

  أ١ِرج ٘ػاَ ِؿغفٝ اٌسغثٟ 12

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 

 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  الدرادى الثبىىالفصال 

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

 1ثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه ال
 وتفضلوا ث جول يبئق ا حتراي والت دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌطالَ ب   / ِذ٠ر عاَ ِذرضحاألضرار اٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِٕٝ اٌط١ذ غأُ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ٛ ٠ٛضف 1 ٜ ضعذات ْ ؾثر   ِاز

  إضّاع١ً ِذّذ اٌػذاخ عٍٟ دطٓ 2

  ِذّذ دّادٞ عثذ اٌمادر عٍٟ 3

  ِذّذ عٍٟ ِغازٞ ِغازٞ 4

  ِذّذ ِؿغفٝ ٠ٛضف عغ١اْ 5

  ِذّٛد ِذّذ عثذ اٌثارٞ عثذ اٌّج١ذ 6

  ِخرار ٚد١ذ ِخرار عٍٟ اٌذ٠ٓ 7

  ِرٚج أدّذ اٌط١ذ عاِر اٌخٌٟٛ 8

ٓ اٌؿثاغ 9 ٝ ِذّذ ِذط   ِؿغف

  ِٕار إترا١ُ٘ اٌط١ذ اٌّعساٚٞ 11

  ِٕار إترا١ُ٘ ِذّذ غٙاٚٞ 11

  ِٕٝ عادي ٌغفٟ أتٛ اٌفرٛح ضّادٗ 12

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 عثذ اهلل إٌذاش ب    /األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 76عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  غادج عثذ اٌعاعٟ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

1  ً ُ لٕذ٠ ٜ اٌػذاخ عٍٝ اترا١٘   ٔذ

ٜ ِذّذ ِذّذ ادّذ ٘الي  2   ٔذ

  ٔذٜ ِؿغفٟ عثذ اٌذ١ٍُ اٌذط١ٕٟ 3

  ٔٙاي أغرف إترا١ُ٘ اٌط١ذ 4

  ٔٛاي دّادٖ عثذ اٌرد١ُ ِرزٚق 5

ً ِذّذ تط١ٛٔٝ  6 ْ اضّاع١   ٔٛر٘ا

  ٔٛر٘اْ رضٛاْ ِذّذ غٍثٟ ترواخ 7

  ٔٛر٘اْ عاعف عثذ إٌثٟ 8

  ١ٔرج ؾالح ٔث١ٗ ِذّذ 9

  اٌط١ذ ع١ٍٟٔرج ٌغفٟ ضعذ  11

  ِٕٝ عالء  إترا١ُ٘ دطٓ ٠ٛضف 11

  ١ِار ِذّذ عثذ اٌفراح عثذ اٌغفار 12

ُ ِؿغفٝ 13   ضٍّٝ اغرف اترا١٘

  غ١ّاء غعثاْ عٗ اٌطع١ذ 14

  ٠اض١ّٓ ِذة عٍٟ اٌط١ذ 15

  را١ٔا تالي ِرٌٛٝ عثذ اٌغٕٝ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 إٌّرسج خ . ا   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  اضالَ اترا١ُ٘    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ؾاٌخ اٌذضٛلٟ عثذ اٌمادر ٘ا٠ذٜ 1

  ٘ا٠ذٞ عثذ اٌج١ًٍ خ١ٍفح أدّذ 2

  ٘ذٜ عارق ِذّٛد فٛزٞ ِذّٛد 3

  عثذ اٌمٛٞ إٌجار ٘ذ٠ر ِذّذ 4

  ٕ٘ذ غعثاْ عثٛد اٌط١ذ عٍٟ 5

  ٕ٘ذ عثذ اٌثارٜ عثذ اٌغٕٝ اٌفار 6

  راضٝ ٚفاء رِضاْ ِذّذ دطٓ 7

  ٚالء زور٠ا أتٛ خضرج 8

  ١ٌٚذ وّاي ضاٌُ عثذ اٌرد١ُ 9

  ٠ارا أدّذ عثذ اٌذ١ّذ ؾاتر دط١ٓ 11

  ادّذ غ١ُٕ  ٠ارا ضعذ غ١ُٕ 11

  ِذطٓ ِذّذ ِذطٓ رزق 12

  دعاء إترا١ُ٘ ِذّٛد عث١ذ ِذّذ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌط١ذج خذ٠جح االترذائ١ح تم١ٍٓ      / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 70عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّذ ادّذ اٌط١ذ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِرعٟ رٚضٗ عاعف عثذ اهلل إترا١ُ٘ 1

  غرٚق أغرف عثذ اٌّؤِٓ 2

  ا٠ح عؿاَ ِذّذ اتٛ اٌفرٛح 3

  ٘اجر ٘ػاَ ِذّٛد عٕغاٜٚ 4

  ِٕاي ِذدد ِذّذ ٠ٛضف اٌػٙاٚٞ 5

  د٠ٕا عثذاهلل أدّذ أتٛ ا١ٌس٠ذ ذراب 6

  د١ٕٓ ٘أٟ عثذ اٌرازق عثذ اٌمادر ِرضٟ 7

  خاٌذ ا٠ّاْ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ 8

  ِذّذ ٘اغُا١ِٕح عرفٗ عثذ اٌطالَ  9

  ض١ٍٙٗ ِذّذ اٌط١ذ ِذّٛد عثذ اٌػافٟ 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  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ادّذ غٛلٟ االترذائ١ح تم١ٍٓ   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  اضاِح داِذ اتٛ ضعذٖ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  فاعّح ؾالح عّر اٌغٕاَ 1

  ِٕٝ ِذّذ ِؿغفٝ ِذّذ 2

  ضا١ِح ِخرار أدّذ دط١ٓ 3

  ض١ّٗ ِعٛـ ِؿغفٝ خ١ٍف 4

  ِٕار ِؿغفٝ راضٟ داِذ 5

  ادّذإ٠ّاْ أدّذ اٌط١ذ  6

  فرداخ ِغ١سي اٌطع١ذدعاء ِذّذ  7

  االء عثاش دطٓ إٌجار 8

  أ٠ٗ ِا٘ر فرداخ اٌذٕفٟ 9

  ضعاد ز٠ذاْ ِذّٛد دجاج 11

  اٌذ١ّذ ِذّذ خ١ًٍتطّٗ عثذ  11

12   

13   
 

 -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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اتٛ تىر اٌؿذ٠ك االترذائ١ح تذضٛق   / ِذرضحاألضرار ِذ٠ر عاَ اٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 70عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  عٛـ عٗ دطة اهلل  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ـ اٌطذ٠ّٝ 1 ْ ِذطٓ عٛ   ا٠ّا

  ٔطر٠ٓ ِذّذ داِذ ور٠ُ 2

  أضّاء أتٛ ا١ٌس٠ذ ِذّذ اٌط١ذ أتٛ اٌخ١ر 3

  أدّذ عثذ اٌذى١ُ ِذّذ أتٛ ا١ٌس٠ذ عج١س 4

  اٌػ١ّاء أدّذ اٌذط١ٕٟ عٍٟ ع١طٝ 5

ُ عٍٝ دطٓ 6   ِذّذ اترا١٘

ْ ذٛف١ك خ١ًٍ 7 ٛ عّر ٔٛر٘ا   ضعذ ات

  أالء عٍٟ ضعذ أتٛ دالٚج 8

  اٌذ٠ٓأ١ِرج ِذّذ اٌطع١ذ عٍٟ ٔٛر  9

  ِار٠ٙاْ ِذّذ عٍٟ ض١ٍّاْ ذراب 11

11   

12   

13   
 

 -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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 جّاي عثذ إٌاؾر ب تثٍغ١ُ  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 9عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ِّذٚح اترا١ُ٘ عغ١ح   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أالء ٌغفٟ اٌط١ذ اٌط١ذ اٌذذاد 1

  أدّذ ِذّذ دجازٞ غراتٟإ٠ّاْ  2

  ضارٖ أدّذ عثذ اٌفض١ً اٌػٙاٚٞ 3

  ز٠ٕة ِذّذ أدّذ عثذ رتٗ ض١ٍّاْ 4

ٜ عثذ اٌخاٌك اترا١ُ٘ 5 ُ فٛز   ِر٠

  ِرٚٞ ضعذ أدّذعٍٟ أتٛ عاِر 6

  ِرٚج اتٛ اٌطعٛد دطٓ ِرزٚق 7

ٓ اضعذ ؾاتر ِذّذ ضعذ 8   فاذ

  رٚاْ أغرف  ِذّذ عثذ اٌفراح 9

11   

11   

12   

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 دطٓ ِؿغفٝ االترذائ١ح ت١ال    / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّٛد فٛزٞ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضارٖ أضاِٗ أدّذ إترا١ُ٘ إٌجار 1

  دنيا السيد صابرحمد سعد 2

  خٍٛد ِذّذ عثذ اهلل دط١ٓ ِذّذ 3

  ِر٠ُ اٌط١ذ داِذ ِٛضٝ دطٓ 4

ُ اٌط١ذ 5 ْ اٌط١ذ عثذ اٌذ١ٍ   ا٠ّا

  ٘اجر ِذفٛػ واًِ عٍٟ 6

  تطّح ؾثذٝ أدّذ ِذّذ 7

  ِٕار ٘ػاَ ِذّذ عثذ اٌفراح 8

  ض١ّٗ دّا٠ً أدّذ إترا١ُ٘ دّا٠ً 9

  ِذّذ عٍِٟر٠ُ ِؤِٓ ٔاؾر  11

  فاعّح ضع١ذ ِذّذ عٍٟ عّراْ 11

ٜ اٌط١ذ 12 ٜ اٌجٛ٘ر   ضّر رضا فٛز

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌػ١ٙذ اتٛ اٌع١ٕٓ ض١ّح تفٖٛ     / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي لغة اجنليزية   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِٕٝ لرلٛرج   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أدّذ جالي ِذّذ عافٛي 1

  ضع١ذ ِذّذ ادّذ اٌّطٍّأٝادّذ  2

  ِذّذ ِذّٛد ضعذ رضٛاْ 3

  اٌط١ذ ِؿغفٝ عثذ اٌذ١ّذ ور٠ُ 4

  د٠ٕا وّاي وّاي عج١ّٗ 5

  ِٕار اٌّٙذٜ اٌّذّذٜ فا٠ذ 6

  رٚاْ ِؿغفٟ اٌط١ذ اٌؿع١ذٞ 7

  ؾفاء جاتر ِذّذ اٌٙادٞ 8

  ا٠ّاْ ض١ذ ادّذ اٌفاضٍٝ 9

  أًِ ِذّذ اترا١ُ٘ اٌّؿرٜ 11

  ِذّذ ضعذ اٌؿ١ادعال  11

  إضراء عثذ اٌعس٠س عثذ اهلل اٌّىٟ 12

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌطالَ ب / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 

  
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ٠ٛضف اٌط١ذ در٠ٚع   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أدّذ جالي عثذ اٌفراح عثذ اٌٛادذ 1

  خميساحمد رأفت مرسى  2

  أدّذ ِذّذ عثذ اٌذ١ٍُ اٌع١طٛٞ 3

  أدّذ ِذّٛد ِذّذ عٍٟ 4

  إضراء ضاِخ رِضاْ تط١ٟٛٔ إترا١ُ٘ 5

  إضراء غعثاْ أدّذ إترا١ُ٘ اٌمذ٠ُ 6

  إضراء ٔاؾر أدّذ ِذّذ عسب 7

  أضّاء رضّٟ اٌط١ذ أتٛ ٘ثرج 8

  اٌٙاَ ٠طرٜ اضّاع١ً تذ٠ر ع١ذ 9

  أ١ِٕح دطاَ ِذّذ أدّذ اٌّىٟ 11

  أ١ِرج إترا١ُ٘ إترا١ُ٘ دطٓ ر٠اْ  11

  أ١ِٕٗ اٌط١ذ راضٟ ِذّذ عٍٟ دّٛد 12

  أجٝ ضاِٝ جّاي اٌذ٠ٓ عٍٝ  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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  اٌمٕغرج االترذائ١ح اٌمذ٠ّح    / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد 

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  اٌط١ذ عثذ اهلل رِضاْ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إ٠ّاْ ١ِٕر أدّذ عثذ اٌٍغ١ف عث١ذ 1

  أ٠ٗ إترا١ُ٘ إِاَ عف١فٟ 2

  أ٠ٗ أغرف اٌذط١ٕٟ ِذّذ اٌرغ١ذٞ 3

   أ٠ٗ دطٓ ِذّذ ِثارن عٍٟ 4

  أ٠ٗ ؾثذٟ ِذّٛد غا١٘ٓ 5

  أ٠ٗ ِذّذ إترا١ُ٘ اٌّس٠ٓ 6

  أ٠ٗ ِذّٛد عثذ اٌفراح عغا اهلل 7

  تطّٗ أتٛ اٌطعٛد ٚفا أدّذ اٌطرضاٚٞ  8

  ج١ٙاْ عثذ إٌاؾر ضعذ اٌذ٠ٓ 9

  دطٕاء ِذّٛد ِذّذ عثذ اٌطالَ 11

  د١ٕٓ اٌػٛادفٟ جاتر تط١ٟٛٔ عٍٟ 11

  خاٌذ راضٟ اٌط١ذ إترا١ُ٘ 12

  ِؿغفٝ عثذ اٌذ١ّذ ِؿغفٝ ضرٚر 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 الثبىى

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

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌمٕغرج االترذائ١ح اٌجذ٠ذج    / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  عثذ اٌفراح غازٞ  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  خالد عبد اهلل طلحة رمضان 1

  د أتٛ ا١ٌس٠ذٛخٍٛد خاٌذ ِذّ 2

  د٠ٕا اترا١ُ٘ ِذّذ ِذّذ عٍٝ  3

  د٠ٕا دط١ٓ اٌعٛضٟ عثذ رتٗ 4

  جٌيب عصبي حسو على ال نبل 5

  را١ٔا راضٟ عثذ اهلل عٍٟ 6

  رت١ع راضٟ رت١ع ع١طٛٞ إٌػرذٟ 7

  رٚاْ ٘ػاَ ِرٌٟٛ ِذّٛد 8

  ِذّذ رغاد إترا١ُ٘ تط١ٟٛٔ غرا  9

ٜ عّاظ 11   ِذّذ ضاٌُ عثذ اٌٙاد

  ِٛافٟ إترا١ُِ٘ذّذ ضعذ  11

  أ٠ٗ إضّاع١ً ِذطٛب فرج اهلل 12

  أ٠ٗ عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌرٛاب اٌجٕذٞ 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  ى الثبىىالفصال 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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ضخا إٌّٛرج١ح خ . ا   / ِذرضحاألضرار ِذ٠ر عاَ اٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   فؤاد ؾثذٟ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضٍّٝ إترا١ُ٘ ِؿغفٝ أدّذ 1

  ضٍّٟ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌعس٠س عّارج 2

  ضّر إترا١ُ٘ ِذّذ عثاش 3

  غر٠ٓ رضا عٛـ عثذ اٌعاي 4

  غٙاب رضا اٌط١ذ أتٛ اٌع١ٕ١ٓ 5

  غ١ّاء جّاي ِذّذ اٌثط١ٟٛٔ 6

  ِذّذ عثذ اٌعس٠س ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب  7

ُ اٌثٕذارٞ 8   ٔذٜ ِذّذ ِٕؿٛر إترا١٘

ٓ ٚ٘ثٗ أدّذ 9   ٠ّٕٝ ٔٛر اٌذ٠

  أدّذ خاٌذ عثذ اٌذافؼ دطٓ 11

  ضارج عٍٟ ِؿغفٝ ِذّذ  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  26/2/2122بدأ التدريب الميداوى مه األحد : ي الفصال الدرادى الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌذّراٚٞ االترذائ١ح  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِجذٞ اٌجرَ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ض١اء عاتذ٠ٓ اٌط١ذ عٍٟ 1

  طارق هشام عبد القادرمحمد حجازى  2

  عبد الصمد سامى عبد الصمد محمد 3

  اتٛ غع١ػع عٍٟ ِذّذ عٍٟ 4

  عّرٚ ِثرٚن عثذ اٌفراح ِذّذ ؾاٌخ 5

6  ٜ   غادج اٌط١ذ ٌٍَّٛ اٌّغاٚر

  ِذّٛد ضّٛوح ِعذاٜٚ ِذّذ 7

  ١ٌٍٟ خاٌذ عثذ اٌٍغ١ف ِذّذ اٌثؽ 8

  ١ٌٍٟ ِذّذ فّٟٙ عثذ اٌّمرذر 9

  ِٟ ِطعذ أتٛ اٌعسَ ِذّذ 11

  ١ِادج غعثاْ اترا١ُ٘ ِذّذ اٌط١ذ  11

  ١ِادج ١ِٕر ِذّذ راغة  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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

      ٘ذٜ غعراٚٞ خ . ا   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ 

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ا٠ّٓ جاد اهلل  / االضرار

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِرٚج عثذ اٌذ١ّذ دٍّٝ عثذ اٌذ١ّذ  1

  ِرٖٚ جّاي أدّذ جثارٖ 2

  ِؿغفٝ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذ١ّذ جعفر  3

  ِعار عاؾُ ِذّذ عثذ اٌّمؿٛد 4

  ِٕذٚردط١ٓ ِّذٚح إترا١ُ٘ ِّذٚح  5

  ِٕار أدّذ عثذ اٌذ١ّذ اٌذذاد 6

  ِٕار عثذ اٌٍغ١ف  اٌذجٛٞ 7

  ض١ٍّاْ ِٕار عٍٟ عثذ اٌخاٌك 8

  ِٕار ِذرٚش ِذّذ ض١ٍّاْ عثذ اٌمادر 9

  اترا١ُ٘ عٍٝ ِذرز  ِٕٗ اهلل 11

  ٔاد٠ٓ عثذ إٌّؿف اٌّذّذٞ ذٛف١ك 11

  ٔا٘ذ عثذ اهلل عثذ اٌٛ٘اب ِذّٛد 12

  ٔذٜ تط١ٟٛٔ خ١ًٍ عغ١ٗ اٌذ٠ة 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 والرابعتم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

   ٌغاخ بعٍٟ عثذ اٌػىٛر  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   دراسات اجتماعية اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ٘ثٗ اٌػٙاٚٞ   /د

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  عثذ اٌعس٠سٔطر٠ٓ ِذّذ أٔٛر 1

  ٔٛرا عٍٟ ٕ٘ذاٚٞ ٘الي 2

  ٟ أتٛ اٌع١ٕ١ٓذٔٛر٘اْ ر٠اـ ضّ 3

4  ٜ ُ تذٚ ْ ِذرٚش اترا١٘   ٔٛر٘ا

ٝ ِذّٛد  5 ْ ٘أٝ ِؿغف   ٔٛر٘ا

ُ ضالِٗ  6   ٘اجر ادّذ اترا١٘

  ٘ذا٠ٗ ِذّذ رزق اٌط١ذ 7

  ٘ذٜ ضاٌُ غٍثٟ عٍٟ غٍثٟ 8

ُ ِذّذ دطٕٟ عٍٟ  9   ٕ٘ا إترا١٘

  ١ٌٚذ ِذّذ فرذٝ اترا١ُ٘ 11

  ٠اض١ّٓ ضعذ فٛزٞ ِذّذ 11

  ٠اض١ّٓ ِا٘ر عٍٟ أدّذ 12

  را١ٔا ٔث١ٗ ع١ذ ٔث١ٗ عثذ اٌردّٓ 13

  ر٠ُ ضعذ ٔؿر تط١ٟٛٔ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  اٌط١ذج خذ٠جح االترذائ١ح تم١ٍٓ  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ٘أٟ رزق  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أضّاء ضعذ ضاِٟ ضعذ اٌػٙاٚٞ 1

  أ٠ٗ عثذ اٌفراح عثذ اٌفراح اٌػماٚٞ 2

  إ٠ّاْ عغا ضعذ عثّاْ عثذ اٌمٛٞ 3

  إ٠ّاْ لغة ِذّذ غرغر 4

  ا٠ّاْ ِؤِٓ ِذّذ اٌط١ذ اتٛ خ١ر 5

  أدّذ خاٌذ رور٠ا تطغ٠ٛطٟ أتٛ عّر 6

  ا٠ّاْ ادّذ عثذ اٌفراح تع٠ٛػٗ 7

  إ٠ّاْ ِٕؿٛر عثذ اٌٛ٘اب لٕاٚٞ 8

  ِٙا ِذّٛد ٠ٛضف د٠ٚذار 9

  ِٝ عثذ إٌاؾرٌغفٝ ِٛضٝ 11

  ٔاد٠ح ؾالح رِضاْ فرج اٌػٕاٚٞ 11

  ضارج ادّذ ذٛف١ك اٌػاِٟ 12

ٝ ِذّذ عثذ اٌفراح 13   فاعّح اٌس٘راء تط١ٛٔ

  را١ٔا عارق عثذ اٌطالَ اٌخثٟ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ادّذ غٛلٟ االترذائ١ح ل١ٍٓ    / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ 

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ا٠ّٓ داِذ    األضرار/

 -اٌرذر٠ة ٟ٘ :ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ 

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

ُ ِذّذ ضّه 1   ٘ذٜ إترا١٘

  رغ١ّاء عثذ اٌثاضظ فرذٟ ِؿغفٝ ع١ا 2

  ٚفاء عثذ اٌفراح فرداخ عمً 3

  د٠ٕا ِذّذ تٙجاخ عثذ اٌجٛاد 4

  خٍٛد خاٌذ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌجٛاد 5

  ٔر١ِٓ ِذّٛد عٍٟ أتٛ ز٠ادج 6

  ٔذٜ ِذّذ أدّذ غّٗ 7

  د٠ٕا ِذّذ ِذّذ ترتٛظ 8

  ر٠ُ ِّذٚح أ١ِٓ ِذّذ ِؿثاح 9

  ادّذ عادي ضع١ذ اٌعمذج 11

  ضعاد ز٠ذاْ ِذّذ ز٠ذاْ عؿر 11

  اضراء ادّذ عثذ إٌّؿف اٌمغاْ 12

  ٘اجر عٍٟ عثذ اٌفراح ع١ذ 13

  ِذّذ ِذرٚش ِذّذ أتٛ درت١ح 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

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

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  ذضٛق اٌػ١ٙذ اٌؿ١اد االترذائ١ح ت / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ٕ٘اء اٌٛردأٟ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ا٠ّاْ ٘ػاَ اٌّذّذٜ فّٙٝ جٛدٖ 1

  أ٠ٗ اٌط١ذ غعثاْ  عثذ اٌردّٓ أتٛ عغٛاْ 2

  ِذّذ جاتر ِرٌٛٝ ِذّذ 3

  ِذّٛد غعثاْ عثذٖ عثذ اٌطالَ 4

  ٔث١ٍح ٠ٛضف ِذّٛد ِذّٛد ِذوٛر 5

ٓ ضعذ اترا١ُ٘ 6   ض١ٍٙح عالء اٌذ٠

  ض١ٙر ِذّذ إضّاع١ً اٌط١ذ عغ١ح 7

  غ١ٙرج عارق عٍٟ ِذّذ 8

  دٕاْ داِذ ِذّذ داِذ دّاد 9

  ٠ارج اٌػذاخ عثذ اٌذ١ّذ أدّذ غىر 11

  ردّٗ ِذّذ إضّاع١ً اٌط١ذ عغ١ٗ 11

  تطّح ادّذ ِذّذ اٌػٕاط 12

  و١رٌص عسِٟ فرج داٚد إترا١ُ٘ 13

  خٍٛد ٘أٟ إترا١ُ٘ دطٓ 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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 تٍغ١ُ رزق دّاِٛ االترذائ١ح / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 8عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ٔع١ُ خضر   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أالء أتٛ اٌطعٛد إترا١ُ٘ ضعذ عغ١ح 1

  أدّذ األتاؾ١رٞإضراء عٍٟ  2

  ضّر ذٛوً عثذ اٌّذطٓ أدّذ دط١ٓ 3

  غ١ّاء عثذ إٌّعُ عثذ اٌٌّٛٝ اٌسع١ُ 4

  غّص ٌٌٛٛ إترا١ُ٘ 5

  دطٕاء عالء عرفٗ ِذّذ عرفٗ 6

  ؾثاح عٛـ تىر 7

  غادج ِذّذ رِضاْ ع١ّرج 8

9   

11   

11   

12   

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ت١ال دجازٞ االترذائ١ح اٌط١ذ  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 77عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ادّذ عٍٟ عٕس  األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إٔػراح اضّاع١ً ز٠ذاْ اتٛ غع١ػع 1

ْ وّاي عثذ اٌىر٠ُ 2 َ دّذا   اضال

  أ٠ٗ أغرف ِذّذ عثذ اٌخاٌك 3

  فرٛح ِؿغفٝ اٌط١ذ اٌذٕفٟأدالَ  4

  إضراء عادي ٌغفٟ ِذّٛد 5

  إضراء عثذ اٌط١ّع اٌثط١ٟٛٔ عثذ اٌط١ّع 6

ُ اٌط١ذ 7   ِذّذ عثذ إٌّعُ اترا١٘

  ِر٠ُ ادّذ فؤاد ادّذ اٌط١ذ 8

ٓ تذ٠ر ِذّٛد 9   ِذّذ ا٠ّ

  ِرٖٚ عٍٟ ِذّذ عٗ عٍٝ ز٠ذاْ 11

  ِذّٛد اٌط١ذ ِذّذ فر٠ذ ض٠ٍُٛ 11

12   

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 

 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 الثبىى

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

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ت١ال فاعّح ؾاٌخ االترذائ١ح / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ضذر عثذ اٌثاعث رزق عٍٟ   /د

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِذّٛد عٍٟ ِذّٛد إترا١ُ٘ 1

  طارق زناته السيد الجعب 2

  ِؿغفٝٔٙٝ ١ٌٚذ عثذ اٌذ١ٍُ  3

ٜ عثذ اٌعس٠س عغٛج عثذ اٌفراح 4   ٔذ

  ٔذا أٔٛر  أدّذ ٠ٛٔص 5

  ١٘اَ ض١ّر عثذ اٌذ١ّذ عٍٝ 6

  ٕ٘اء عاعف ِذّٛد عثذ اٌجٛاد عٍٟ 7

  ضارٖ أدّذ زوٟ عثذ اٌٛ٘اب 8

  عّار فرج عثذ اهلل ِذّٛد 9

  عثذ اهلل دطٓ ؾثذٟ عثذ اٌردّٓ 11

  ور٠ّٗ اٌّذّذٞ ِجا٘ذ ِذّذ 11

ُ ادّذ 12 ٓ ادّذ ادّذ اترا١٘   غ١ر٠

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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 فٖٛ اٌفرخ االترذائ١ح ت/ األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي دراسات اجتماعية  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 9عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ ( اًِ ؾثرٞ اٌىخ١ا   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اضالَ عٍٝ اترا١ُ٘ عغا اهلل 1

  ِؿغفٝ أدّذ أتٛغٕةردّٗ أدّذ  2

  ردّٗ أغرف ِذّذ دافؼ أتٛ ٘ذ٠ثح 3

  ٚفاء اغرف اٌػذاخ عروس 4

  ٘ثٗ ٔط١ُ غف١ك ِذّذ اٌغر٠ٕٟ 5

  ضٍّٟ عثذ اٌذ١ّذ د٠اب اٌجٕذٞ 6

  دطٓ ِذّذ ِعرٚف ِذّذ ضثع 7

  ِر٠ُ ِا٘ر ِذّذ ادّذ اتٛ دغة 8

  ٔؿرج فرخ اهلل ِذّذ اٌػاي 9

11   

11   

12   

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 

 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 الثبىى

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

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ادّذ عراتٟ ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ                                                                                

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد 

   علوم اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّذ اٌطع١ذ اٌعم١ٍٟ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إترطاَ ِخرار ِذّذ تػر 1

  اضّاء ضعذ ِذّذ ادّذ           2

  ٍٗذإضراء إترا١ُ٘ عثذ إٌّعُ أتٛ و 3

  اضراء دطٓ فرذٝ عٛـ عثذ اٌذ١ّذ 4

  عٍثح  أضّاء أ٠ّٓ ِذّذ  5

  جّاي غذاذٗ ِذّذ إضّاع١ً ءأضّا 6

  أضّاء رفعد ِؿغفٝ ِٕذٚر 7

  ِذّذ ِؿغفٝأضّاء ز١٘ر ؾالح اٌذ٠ٓ  8

  أضّاء ضعذ إضّاع١ً دطٓ 9

  أضّاء عثذ اهلل رجة عثذ اهلل غٙاب اٌذ٠ٓ 11

  اضّاء عّرٜ فارٚق ٘الي 11

  أضّاء ٔث١ً عثذ اهلل ع١طٝ اٌذضٛلٟ 12

  أالء ِذّذ أ٠ٛب تذ٠ر  13

  أالء ٠اضر ٌغفٟ أدّذ عٍٝ تذٚٞ 14

  جالي ع١طٝ ِٛضٟ أ١ِٕح 15

  اٌذ٠ٓد٠ٕا ِؿغفٟ غّص  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

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

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 ض١ذٞ جّاي ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ
 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ضٛضٓ عثذ اٌعظ١ُ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أ١ِرج أغرف عسِٟ اٌّٙذٞ 1

  أ١ِرج أ٠ّٓ أدّذ تذ٠ر 2

  أ١ِرج رضا إترا١ُ٘ ِؿغفٝ در٠ٚع 3

  عثذ اٌثالٟأ١ِرج ضاٌُ ضاِٟ  4

  أ١ِرج عثذ اٌفراح غر٠ة ِؿغفٝ 5

  أ١ِرج ِذّٛد جاتر داِذ 6

  إٔرؿار ِغازٞ عثذ اٌخاٌك ِغازٞ 7

  إ٠ّاْ اغرف عثذ اهلل عثذ اٌفراح 8

  إ٠ّاْ عؿاَ عثذ اٌٙادٞ دٛاش 9

  خٍٛد عؿاَ فارٚز واًِ عّارج 11

  د٠ّا وّاي ضع١ذ ع١ّرٖ 11

  ز٠ٕاخ عؿاَ ِذّذ عٍٝ 12

  أ٠ٗ ِذّذ تذ٠ر ِذّذ عثذ اٌخاٌك 13

  االء ا٠ّٓ ِذّٛد اٌخٌٛٝ 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

  اٌٛدذج اٌعرت١ح ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ادّذ فضً   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  فاعّح ِذّذ ِّذٚح عثذ اٌغٕٟ 1

  اٌس١٘رٞ عٍٟ أ٠ٗ عٍٟ عٍٟ 2

  رداب عٍٝ عثذ اٌذ١ٍُ  ٔعٕاعٗ 3

  ا٠ٗ ِذّذ تط١ٟٛٔ خ١ًٍ 4

  أ٠ٗ ِذّذ خ١ٍفٗ عغاهلل 5

  جّاي اٌذ٠ٓ ِذّذ عثذ اٌفراح خ١ًٍ 6

  جٙاد اضاِٗ رجة ضعذ 7

  جٙاد اٌط١ذ عثذ اٌرٛاب اٌفمٟ 8

  دطاَ اٌط١ذ اٌذضٛلٝ اٌفمٝ 9

  دٕاْ عٍٝ ِذّذ خ١ٍفٗ 11

  عثذ اٌردّٓ ؾاتر خضر عاِر  11

  عٍٝ عثذ اٌمادر عثذ اٌّمؿٛد اٌىرداٚٞ 12

  روان محمد محمود الجيار 13

14   

15   
 

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

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

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 

 1مدة اسبىع  وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت ل

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

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 عثذ اهلل إٌذاش ب  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت 

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (   ٔٛاي اٌغذاْ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ض١ّٗ ضعذ ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ خفاجٟ 1

  ردّٗ عثذ اٌالٖ تىر عثذ اٌالٖ 2

  إ٠ّاْ أدّذ ِذّذ اٌّؿرٞ 3

  ردّٗ أدّذ عثذ اٌردّٓ اٌػرلاٚٞ 4

  عال دطٕٟ ِذّذ عف١فٟ اٌط١ذ 5

  ز٠ٕة ِذّذ ادّذ ِذّذ اٌػرت١ٕٝ 6

  أضّاء أٔٛر ِثرٚن عٍٟ 7

  عثذ اٌعايرا١ٔا رِضاْ عٍٟ  8

  أ٠ٗ ِذّذ أدّذ أتٛز٠ذ 9

  ز٠ٕة ٔثٛٞ عثذ اٌعس٠س ع١طٝ 11

  ضارج عرفاخ زوٝ 11

  را١ٔا إترا١ُ٘ أدّذ إترا١ُ٘ 12

  أدّذ ِذّذ اٌػاٍِٟ تٍراجٟ اٌرفاعٟ 13

14   

15   
 

 -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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 كفرالشٍخجبمعخ 

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌس٘راء ب  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح 

   علوم اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 70عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِٕاي اٌسا٘ذ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ضّاح داِذ إترا١ُ٘ اٌط١ذ اٌرفاعٟ 1

  ضّاح عغ١ٗ عٍٝ عغ١ٗ 2

  ضّاح ِذّذ دّادٖ اٌمٟٛٔ 3

  ضّر ض١ّر ِذّذ اٌذضٛلٟ 4

  ض١ٍٙٗ أدّذ اٌط١ذ اٌّار٠ٗ 5

  غرٚق تٕٙطٝ عثذ اٌثاضظ عثذ اٌج١ذ 6

  غرٚق عّاد عٍذح  7

  غر٠ٓ عادي إترا١ُ٘ اٌطع١ذ خ١ًٍ 8

  راغة غ١ّاء رجة ِذّذ 9

  غ١ّاء عثذٖ ِذّذ اٌطثىٟ 11

  ز٘راء ورَ اٌػرلاٜٚ  11

  د٠ٕا رغذٞ ِرضٟ إترا١ُ٘ 12

  ضارٖ أدّذ عثذ اٌّذطٓ عثذ اٌفراح 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

       ذجر٠ث١ح اٌّعٍّاخ ب   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد 

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  عسج ِٛضٝ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  أدّذ ِؿغفٝ اٌط١ذ إترا١ُ٘ؾفاء  1

  عثذ اٌردّٓ اٌط١ذ عثذ اٌجٛاد إترا١ُ٘ 2

  عسٖ ج١ًّ ِذّذ عٍٝ 3

  ع١ٍاء ِذّذ إضّاع١ً ِذّذ ِراد 4

  غذ٠ر رضا اٌط١ذ عثذ اٌّج١ذ  5

  فاذٓ عثذ اٌٛادذ ضعذ جٛ٘ر 6

  فاعّح ضعذ دطٓ ددذٚح 7

  فاعّح ٚج١ٗ أدّذ اٌخرؾاٜٚ 8

  اٌّذطٓ ور٠ّٗ خاٌذ فٛزٞ عثذ 9

ـ ِذّذ اٌّذؿٝ 11 ٓ عثذ اٌّج١ذ ر٠ا   ِذاض

  عثذ اٌردّٓ عّر عثذ اٌٍغ١ف 11

  إ٠ّاْ عؿاَ فؤاد إترا١ُ٘ عٍٝ اٌػ١خ 12

  را١ٔا اٌط١ذ إترا١ُ٘ أتٛ غع١ػع 13

  رداب واًِ خ١ٍفٗ خ١ٍفٗ 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

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

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

        إٌّرسج خ . ا   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 

 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ
 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  دا١ٌا ِذّذ ذٛف١ك   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِٕٝ ِذّذ دثػٟ دجازٞ غراتٟ 1

  ِٕٝ ِؿغفٝ عثذ رتٗ  اٌمثالٚٞ 2

  ِٙا ؾثرٜ ِذّذ ِرٌٛٝ 3

  اٌّج١ذ ِٛضِٝٙا ٔث١ً عثذ  4

  ١ِطرٖ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ ِرٌٟٛ ٔاؾف 5

  ٔاد٠ح ؾاٌخ عثذ اٌعاعٟ داٚٚد 6

  ٔجاح رأفد ٌغفٟ عثذ اٌردّٓ إترا١ُ٘ 7

  ٔذا ِؿغفٝ عٗ اٌػٕاٚٞ 8

  ٔذٜ أغرف عٗ دطٓ لر٠غٕح 9

  ٔذٜ ِؿغفٝ عثذ اٌرازق اٌط١ذ دّادٖ 11

  ٔطّح وّاي ضالِٗ ِغُٕ 11

  غٙاٚٞ عٍٟ اٌػ١خ٘ثٗ عثذ اهلل  12

  إترا١ُ٘ٔطّٗ عالء عثذ اٌط١ذ  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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

 اٌذذ٠ثح خ . ا   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  اترا١ُ٘ عثذ اٌذ١ّذ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ٔطّٗ ِذّذ أٔٛر ٔاؾف 1

  ٔٙاي اٌط١ذ عٍٝ ز١ٌخح 2

  عثذ اٌذى١ُ ض١ذ أدّذٔٛرٖ رضا  3

  ٔٛر٘اْ ِرعٟ عٍٝ ِذّذ  4

  ١ٔف١ٓ عثذ اٌذ١ّذ غعثاْ غذاذٗ 5

  ٘ثٗ ِطعذ عثذ اٌٙادٞ اٌط١ذ عٍٟ 6

  ٘ذٜ ؾادق دطاْ ِذّذ ٠ٛضف 7

8   

9   

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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

    اٌمٕغرج اٌث١ضاء ب اٌمذ٠ّح   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

الشررير  دررت جبليل  أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال   ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  عٍٟ فرذٟ اٌس٘ار    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ٘ذٜ عّاد اٌذ٠ٓ إترا١ُ٘ ضالِٗ 1

  ٚردج ِذّذ دٕفٟ أدّذ ِذّذ 2

  ٚردج ِذّذ ضعذ اٌذ٠ٓ ِذّذ دٕر١رٖ 3

  ٚضاَ ِؿغفٝ عثذ اٌثاعث اٌػاِٟ 4

  ٠ارا ِذّذ أدّذ ِذّذ ١٘ىً 5

  ز٘را٠ْاض١ّٓ إترا١ّ١٘ٓ ضاِٟ  6

  ٠اض١ّٓ أدّذ اٌّٙذٞ أدّذ ع١طٟ 7

  ٠اض١ّٓ ضالِٗ ِذّذ ِفراح 8

  ٠اض١ّٓ ِذّذ عثذ إٌثٟ دجاج 9

  ( ِذٛيضا٘ر إترا١ُ٘ ِذّذ   )  ؾثاح 11

  ( ِذٛي) عث١ر ادّذ اٌغر٠ة عثذ اٌؿّذ 11

  اًِ دّذٞ عثذ اٌج١ذ ِذّٛد 12

  ِٕار ِٕؿٛر ٔؿر جّاي اٌذ٠ٓ  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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

    عٍٟ عثذ اٌػىٛر خ . ا   / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 72عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ادّذ جاد    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  ِؿغفٟ ِذّذ دٍّٟ عثذ اٌردّٓ  1

  ِذّذ أدّذ ِذّذ ؾاتْٛ 2

  ِذّذ دطاَ اٌذ٠ٓ اٌط١ذ ِذّذ 3

  ِذّذ عغ١ٗ اٌط١ذ دّٛدج 4

  ِذّذ عٍٝ أتٛ اٌعس عٍٟ 5

  ِرٚج خاٌذ إترا١ُ٘ عّر ز٠ٕٗ 6

  ِر٠ُ إترا١ُ٘ إترا١ُ٘ اٌذ١ِرٞ 7

  ِر٠ُ عثذ اٌفراح عثذ اهلل 8

  ِر٠ُ ِذّذ واًِ اٌفار 9

  ِٕار رِضاْ تط١ٛٔٝ اترا١ُ٘  11

  ِٕار عؿاَ ِذّٛد ِذّذ ؾاٌخ 11

  ١٘ثُ اٌطع١ذ عثذ اٌذٟ ِٛضٝ  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

ابعت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرم للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبىى
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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  م١ٍٓ ادّذ غٛلٟ االترذائ١ح ت / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 74عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّٛد غعٛط    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  اٌط١ذ أدّذ ٔعٕاعح اٌطع١ذأالء  1

  اضّاء ادّذ اٌطع١ذ ادّذ 2

  إ٠ّاْ ِعٛـ ِؿغفٝ ِذّذ اٌثٕا 3

  اٌردّٓ ٠ٛٔصإ٠ّاْ عٍٟ عثذ  4

  أالء ِذّذ عثذ إٌّعُ داٚٚد 5

  أ٠ٗ غعثاْ عثذ اٌٍغ١ف عرّاْ 6

  ِٝ اترا١ُ٘ عثذ اٌفراح ِذّذ 7

  ِذّذ عثذ اٌعس٠س ٔاجٝ عجالْ 8

  خٍٛد ِذّذ عثذ اٌثالٟ اٌغٕجح 9

  خٍٛد خاٌذ تط١ٟٛٔ ِذّذ اٌغٕغاٚٞ 11

  ر٠ٙاَ ِذّٛد عثذ إٌّعُ داٚد 11

  اترا١ُ٘ اٌػاِٝغ١ّاء غٙذٜ  12

  دازَ فؤاد عثذ اٌرؤٚف زلسٚق 13

  ادنبم محند اثراهٍل الصعٍدي  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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  ذضٛق اتٛ تىر اٌؿذ٠ك االترذائ١ح ت / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   اساسي علوم   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 75عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  اغرف عثذ إٌثٟ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إضراء ِذّذ إترا١ُ٘ ٠ٛضف 1

  ِذفٛػ زا٠ذ ِرٚاْأضّاء  2

  ادّذ ضاِخ ِذّذ واًِ 3

  ادّذجّعح ادّذ عثذ اٌردّٓ اتٛ دػاد 4

  ٠اض١ّٓ اٌط١ذ ِذّذ أدّذ فضً 5

  خٍٛد ض١ٍّاْ اٌطع١ذ ض١ٍّاْ إٌخالٚٞ 6

  ٔجٜٛ ؾاتر عثذ اٌطرار ِذّذ جاتر 7

  ِٕار عالء اٌطع١ذ ِذّذ اٌّالح 8

  فٛز٠ح دطاَ ِذرٚش أدّذ اٌماضٟ 9

  ٘ذ٠ر ِذّذ دّذٞ عْٛ 11

  مؤمو السعٍد محسو ادنبعٍال  11

  غ١ّاء عثذ اٌفراح اترا١ُ٘ 12

  ر٠ٙاَ فىرٞ ِذّذ إٌذراٚٞ 13

  ضٍّٟ ِذّذ اٌط١ذ ؾالح 14

  ضارٖ أدّذ أدّذ دّاد 15
 

 -: على الىحى التالىم 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 

 1للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقطعمليت متصلت لمدة اسبىع  وذلك 

األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت والرابعت م للفرقت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفصال الدرادى الثبىى
فترة تربيت  م21/4/2122حتى 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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  اٌذاِٛي اٌذاِٛي اٌجذ٠ذج االترذائ١ح ت / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال الشررير  دررت جبليل    ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت 

   علوم اساسي  اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 73عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  عٍٟ أٛر خ١ًٍ   األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إ٠ّاْ عثذ اهلل ِذّذ اٌط١ذ 1

  أضّاء اٌط١ذ إترا١ُ٘ ِغازٞ 2

  إ٠ّاْ ِاجذ عثذ اٌطالَ عٍٟ 3

  أ١ِرج عادي عثذ اٌغٕٝ اٌطعذاٜٚ 4

  إضراء خاٌذ ِؿغفٝ اٌط١ذ أدّذ 5

  ِذّذ اٌط١ذ اٌط١ذ عثذ اٌعاي 6

  عثذ اٌردّٓ اٌط١ذ عثذ اٌعس٠س عّر 7

  أدّذ عثذ اٌعظ١ُ عثذ اٌط١ّع دّادٔٛرا  8

  ض١ٍٙح عٍٟ اٌطع١ذ داِذ اٌطع١ذ 9

  خٍٛد دّذٞ ١ِٕرٞ ِذّذ 11

  تطّٗ ؾالح ؾاٌخ ِذّذ 11

  جٙاد أغرف ٠ذٝ عثذ اٌعس٠س 12

  تالي ِذّذ ضرٚر تطغا٠ٚطٟ 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 
 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University
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 جبمعخ كفرالشٍخ

 كلٍخ الترثٍخ      

 التدرٌت النٍداىى

 

  ت١ال  االترذائ١ح  دطٓ ِؿغفٝ  / األضرار ِذ٠ر عاَ ِذرضحاٌط١ذ 
 ذذ١ح ع١ثح ... ٚتعذ

 

الشررير  دررت جبليل   أه أتوجررإ يلررً دررٍبجتيل ث شٌررال  ي 0202/0200ٌشرررييً مررء ثرردم العرربي الدرادررً ال دٌررد                

 -طلجخ كلٍخ الترثٍخ للتدرٌت ثندردتيل النوقرح وثٍبىبد الن نوعخ الطالثٍخ للتدرٌت كبا تى :

   علوم اساسي   اٌرخـؿــؽ/ اٌفرلح / اٌراتعح 

 8عذد اٌغالب/   ٠َٛ اٌرذر٠ة / االرتعاء  

 ِػرف فٕٟ خارجٟ ) ِٓ اٌررت١ح ٚاٌرع١ٍُ (  ِذّذ ِىاٚٞ    األضرار/

 -ٚأضّاء اٌغالب اٌّػارو١ٓ فٟ اٌرذر٠ة ٟ٘ :

 ِالدظاخ االضـــــــــُ َ

  إ٠ّاْ عارق ع١ذ أتٛ اٌفرٛح 1

  أ١ِرج عثذ اٌذ١ٍُ ِذّذ ِذّذ 2

  أ١ِرج أدّذ ضعذ أتٛ اٌّجذ 3

  إضراء ضعذ اٌط١ذ اٌّرضٟ 4

  إضّاع١ً اٌػػراٚٞ از٘ار 5

  ِر٠ُ اترا١ُ٘ عثذ اٌط١ّع 6

  عٍٟ ادّذ ٔث١ً اٌط١ذ 7

  ٘اجر غع١ػع تذ٠ر ِذّذ 8

  ِٝ عثذ اٌمادر عثذ اٌردّٓ عثذ اٌمادر 9

ٟ اٌمرضاٚٞ 11 ٓ اٌػذاخ عٍ َ اٌذ٠ ْ دطا   ٔٛر٘ا

  أِأٝ رِضاْ اٌعراتٝ ِذّذ 11

  ِٝ فٛزٜ تذ٠ر اترا١ُ٘ اتٛ اٌخ١ر 12

  ٘أُ ِجا٘ذ ضاِٟ عثذ اٌغٕٟ 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 

 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 الثبىى

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 دٌر،،،،

 

 رئٍس قسل التدرٌت
 

 

وكٍال اليلٍخ لشئوه التعلٍل والطالة  

 ورئٍس قسل النيبهج  

 

 ج/ محنوج اثراهٍل عجد العشٌش(2)أ 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University
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