
  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

 ػٍٟ ػثع اٌهىٛؼ خ . ا  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ِؽٚج ًِغفٝ زّع    األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ُ إٌداؼ 1 ْ اتؽا١٘ ُ زكا   االء اتؽا١٘

ٝ ازّع اٌثٍماقٟ 2   االء ازّع تك١ٛٔ

ٝ اٌؼؽخاٜٚ 3   االء قؼع ِكؼع ًِغف

  االء ػثع اٌكالَ ػثع اٌس١ّع اٌؽ٠عٞ 4

  االء ِسّع ازّع فرٛذ ِسّع 5

ٛ نثأح 6   االء ِكؼع ِسّع ػثعاٌؼاي ات

  ١ِٕكٝاالء ١ٌٚع ِسّع ازّع  7

ٜ اٌك١ع قؼع 8 ٜ اٌك١ع زداؾ   اؼٚ

َ تىؽج 9 ـ ػثعاٌكال   اقؽاء ػثا

ُ ػثعاٌس١ّع 11   اقؽاء ػثعاٌؼؿ٠ؿ اتؽا١٘

  اقؽاء ػثعاٌّد١ع ػثعاٌّد١ع ِسّع ياٌر 11

ٗ ض١ٍفٗ 12   اقؽاء ػثعا١ٌٔٛف ػغ١

ُ اتٛزكٓ 13   اقؽاء ػٕرؽ ذٛف١ك اتؽا١٘

  اقؽاء فؤاظ تع٠ؽ قالِح ز١ٕم 14

ُ ق١عازّع خٛظج 15   فاظ٠ح ضاٌع اتؽا١٘
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1الثت والرابعت جميع التخصصاث فقطم فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الث 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

     5اٌه١ٙع ًِغفٝ تعٜٚ اٌؽق١ّح ٌغاخ ِح ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /اٌك١ع األقراغ 
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ؼتاب اٌك١ع   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

  اقؽاء ِسّٛظ ػثعاٌثاقظ ِسؽٚـ 1

  اقّاء ازّع زاِع ِسّع ظؼظ٠ؽ 2

  اقّاء اٌك١ع ػثع اٌٍغ١ف ِسّع اٌثٕا 3

  اقّاء زكاَ اٌهساخ ِؽقٟ 4

ٝ زى١ؽل 5   اقّاء قاِٝ ِسّع فرس

ٟ ِسّع ٠ٛقف اٌدٍّٗ 6   اقّاء ػٍ

  اقّاء ِسّع ػانٛؼ ػٍٝ لغة 7

ٓ ػثع اٌّد١ع زّاظ 8 ٝ ػثع اٌؽزّ   اقّاء ًِغف

  ق١ٍّاْاقّاء ٠اقؽ اٌكؼ١ع ػٍٝ  9

  آالء فؽ٠ح ػٍٝ ػثع اٌس١ّع فؽاج 11

  أِأٝ زاِع ِسّع زاِع ػثعاٌؽاؾق 11

ٜ اٌهؽت١ٕٝ 12 ً ضاٌع ػثع اٌٙاظ   أِ

ٟ اٌؽن١عٜ 13 ً قؼ١ع أزّع ًِغف   أِ

  ا١ِٕح خالي اٌك١ع ٠ٛقف ػاِؽ 14

ٗ أزّع اٌثٍؼٛعٝ 15   أ١ِٕح ػثع اٌس١ّع خّؼ
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  2اٌه١ٙع ًِغفٝ تعٜٚ اٌؽق١ّح ٌغاخ ِح  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد   يشررري م مررر                

 -ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اِاي خاتؽ   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ٛ اٌدالخً 1 ٗ ا٠ّٓ ِسّع قؼع ات   ا١ِٕ

ٗ قاِٝ ازّع نؽ٠ف 2   أ١ِٕ

ٓ ِسّع ػثعاٌىؽ٠ُ 3 ٞ زك١ ٗ ِاخع   ا١ِٕ

ٗ ِسّٛظ ؾوؽ٠ا ضٍف 4   أ١ِٕ

ٖ ػثعاٌؽاؾق ِسّٛظ ِسّع اٌؼؽاتٝ 5   ا١ِؽ

  آ٠ح ف١ًر ػغ١ح اٌغثاش 6

ُ تع٠ؽ ػ١كٟ اٌهؽلاٜٚ 7 ْ اتؽا١٘   ا٠ّا

ُ ػثعاٌدٛاظ ػّؽ ِسّٛظ ؼؾق 8 ْ اتؽا١٘   إ٠ّا

ً ؼِضاْ 9 ْ اقّاػ١ً ٠ٛقف اقّاػ١   ا٠ّا

ٟ زكٓ 11 ً ِس ْ اٌك١ع واِ   ا٠ّا

ُ ػثعاٌؼاي 11 ً ػثعاٌس١ٍ ْ أ٠ّٓ ض١ٍ   ا٠ّا

  زٍّٝ ػثع اٌّد١ع ِسّع اتٛزك١ٓ ا٠ّاْ 12

ُ ؼت١غ ٘انُ 13 ْ قاِٟ ػثع اٌىؽ٠   ا٠ّا

ُ ِسّع ١٘ثٗ 14 ٜ اتؽا١٘ ْ يثؽ   ا٠ّا

ْ يالذ ٌث١ة ِسّع اٌفؽٔٛأٟ 15   ا٠ّا
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  اٌٛزعج اٌؼؽت١ح ب  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٘ثٗ ِسّع زكٓ   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ُ اتٛا١ٌؿ٠ع ازّعاٌثٕٙكٟ 1 ْ ػثعاٌسى١   ا٠ّا

ٝ اٌدع 2 ْ ػثعاٌؼؿ٠ؿ اٌك١ع تك١ٛٔ   ا٠ّا

ٝ اٌؼك١ٍٝ 3 ْ ػغ١ح ؼاض   ا٠ّا

ً اٌهٕاٜٚ 4 ـ واِ ْ ِسّع اتٛاٌؼثا   ا٠ّا

ُ ػّؽ 5 ْ ِسّع ػثعاٌدٛاظ اتؽا١٘   ا٠ّا

ٗ ِٛقٟ 6 ُ اتٛاٌفرٛذ ػغ١   ا٠ٗ اتؽا١٘

7  ٓ   ػثع اٌّد١ع ازّع اٌغثدٝآ٠ٗ زك١

ُ زك١ٕٓ 8 ْ اتؽا١٘ ٖ ِسّع ؼِضا   أ٠ٗ زّاظ

ٝ اٌغثاؼٜ 9 ٛ اٌّؼاع   ا٠ٗ ؼضا اٌكؼ١ع ات

َ ػٍٝ زكٓ 11 ٝ ػثعاٌكال   ا٠ٗ يالذ ػٍ

ٗ األٚظْ 11 َ زاِع ع   ا٠ٗ ػًا

  آ٠ٗ ِسّع ِسّٛظ ػثعاٌس١ّع ػغا اهلل 12

َ ِسّع ػاِؽ 13   ا٠ٗ ٘أٝ قال

ٜ ّٔؽ 14   ػٌٛ ا٠ٗ ٠اقؽ زّع

ُ تؼؽٔدٗ 15 ٝ اتؽا١٘   تاذٛي اٌك١ع ؾو
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  اٌؿ٘ؽاء ب  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  اِاي اتٛ ا١ٌؿ٠ع ػغ١ح   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

  ترٛي اٌك١ع ػّؽ اٌك١ع ؼفاػٟ 1

ٚ خاتؽ ِسّع اتٛاٌؼغا 2   تكٍّٗ ػّؽ

ٖ ض١ًٍ زٕٛؼ 3   تكٕد ػثع اهلل ػثع

ٜ عٗ 4 ٝ اٌّؼعاٚ ٝ فّٙ   ذك١ُٕ اٌمعاز

  خٙاظ ٠اقؽ اٌكؼ١ع ػثع اٌماظؼ ق١ٍّاْ 5

  خٙاظ ٠اقؽ ػٍٝ ِسّع اٌؼكاٜٚ 6

ٗ ػثع اٌفراذ ِسّع ِؽؾٚق اٌدًّ 7   زث١ث

ٝ ػكً 8   زكٕاء ِسّٛظ ًِغف

ُ اٌهؽلاٜٚ 9 ْ ٠ٛقف ػثع اٌؼؿ٠ؿ ػثع اٌىؽ٠   زٕا

ٞ ِسّع 11 ٟ ِسّع ٓ عاؼق اتٛاٌّؼاع   ز١ٕ

ٟ ِسّع اٌك١ع 11 ٓ ِسّع ٔاخ   ز١ٕ

ُ  اٌؿفراٜٚ 12 ُ اتؽا١٘   ضٍٛظ ضاٌع اتؽا١٘

ٓ ِسّٛظ اٌه١ّٟ 13   ظا١ٌا ازّع ٔٛؼ اٌع٠

ٟ نؼٛط 14   ظػاء ازّع اٌك١ع تك١ٛٔ

  ظػاء ػاظي ًٔؽ فرر اهلل اٌهؽٔٛتٝ 15
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  ق١عٞ عٍسح ب  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى : ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (    ػال ػثع اٌؽزّٓ   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ً ػثع اٌؽزّٓ 1 ً ض١ٍ   ظػاء ِسّع ض١ٍ

ٝ اٌك١ع اٌسفٕاٜٚ 2   ظػاء ِسّع ػثعإٌث

  ظ١ٔا اٌهٕاٜٚ ػٍٝ اٌك١ع غ١ُٕ 3

  ظ١ٔا ػثعاٌؼؿ٠ؿ ًٔؽ ِرٌٛٝ ِرٌٛٝ 4

ُ اٌىٕأٟ 5   ظ١ٔا ِسّع اٌكؼ١ع ػثع اٌعا٠

  ظ١ٔا ِسّع اٌك١ع ازّع اٌّعٟٔ 6

  ظ٠ٕا غأُ ظ٠اب غأُ اٌؼدٛأٝ 7

ٖ نؼثاْ 8   ظ٠ٕا ِسّع ػثع اٌؼؿ٠ؿ ػثع

ٜ ػثعاٌؽزّٓ 9 ٗ ازّع ػثعاٌٙاظ   ؼزّ

ٖ قؼع ِسّع ازّع ؾغٍٛي 11   ؼف١ع

ٝ ازّع ق١ع ازّع 11 ُ تك١ٛٔ   ؼٔا اتؽا١٘

ُ ػىانح 12 ٗ اتؽا١٘ ُ عٍس ْ اتؽا١٘   ؼٚا

ْ ازّع ؾوؽ٠ا ِسّٛظ اًٌاظق 13   ؼٚا

ٝ ِدا٘ع زكٓ 14 ْ انؽف اٌعقٛل   ؼٚا

ْ اٌك١ع  15 ٟ ِسّعؼٚا   ػثعاٌٍغ١ف اٌثؽػ
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  2ػٍٟ ػثع اٌهىٛؼ ٌغاخ ِح  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (   ٍٔٙح فٛؾٞ اٌػ٘ثٟ   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ٓ نا١٘ٓ 1   ؾ٠ٕة ِكؼع ػثع اٌّسك

ُ ػثعاٌؼؿ٠ؿ زكٓ 2 ْ ػثعاٌؼ١ٍ   قاؼج ؼِضا

ـ ػثعاٌفراذ 3 ٝ ػثا ـ فرس   قاؼج ػثا

ٝ ػمً 4   قاؼج ػثعاٌفراذ ًِغف

ٝ لغة اتؽا١ُ٘ 5 ٖ ػٍ   قاؼج ػثع

ً ضٍف اهلل 6 ٖ أٛؼ ِسّع اقّاػ١   قاؼ

7  ٗ ٖ ض١ٍفح ػثعاٌفراذ ض١ٍف   ػثعاٌؼايقاؼ

ٖ قؼع ًِغفٝ ِسّع ػثع اٌكالَ 8   قاؼ

ٞ ازّع اٌثغعاظٜ 9 ٖ ػثعاٌماظؼ اٌثغعاظ   قاؼ

ٝ ِسّع اٌىؽل 11 ٖ ِسّع زٍّ   قاؼ

ُ اٌعٚأكٝ 11 ٝ قؼع اتؽا١٘ ٖ ٔظّ   قاؼ

ٞ ػثعاٌٍغ١ف ػدالْ 12   قاٌٟ ِدع

ُ اتٛػ١ال 13 ُ اتؽا١٘   قٍّٝ اتؽا١٘

ْ ؾا٠ع 14   قٍّٝ انؽف ؾا٠ع تعؼا

ٟ اٌٙغ١ً 15   قٍّٝ أ٠ّٓ ِسّٛظ اٌعقٛل
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  ق١عٞ خّاي ب  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى : ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ظا١ٌا ػعٔاْ  األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ٜ اٌم١ٍٛتٟ 1 ْ غاؾ ٞ ؼِضا   قٍّٝ غاؾ

ً اٌؼعٚٞ 2   قٍّٝ ٔايؽ ِسّٛظ ض١ٍ

ُ ِسّٛظ اٌعنال 3   قٍّٟ ِسّع ػثعإٌّؼ

ٟ ١٘ثٗ اًٌث١سٟ 4 ٞ فرس   قّاذ ػثعاٌٙاظ

  قّؽ ِسّع زٍّٝ ػثعاٌّغٍة ٠س١ٝ 5

  ق١ٍٙٗ ِسّع اٌكؼ١ع ِسّع اٌك١ع 6

  نؽٚق  ِسّٛظ  ِسّع اٌك١ع  فؽج 7

ٛ اٌسّع غاوٝنؽٚق  8 ٜ ات   نىؽ

  نؽٚق ِسّع ػثع اٌفراذ ِسّع أتٛ ٠ٛٔف 9

ٓ  ق١ّؽ ػؿ اٌؽخاي ض١ٍفح 11   نؽ٠

ً ِسّع ػثعإٌثٝ 11   نّف ٔث١

  نٙع ازّع ِسّع ِسّٛظ ازّع 12

ٛ ػٍٝ 13 ٓ ات   نٙع ا٠ّٓ ِسّع ػثع اٌؽزّ

  نٙع ا٠ّٓ ِسّع ِسّع فؽج 14

ُ أزّع ػاِؽ 15 ٜ ػثع اٌىؽ٠   نٙع زّع
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

لثت م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثا 26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 التدريترئيس قسا 
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  اٌكالَ ب  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200الدرا رررم ال ديرررد يشررري م مررر  ثررردا العرربا                

 -ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٕ٘اء ًِثاذ    األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

  نٙع ؼضا ِسّع اقّاػ١ً اٌّٛافٟ 1

  نٙع ػاظي ػثع اهلل زكٓ ِسّع  ياٌر 2

ٖ ِسّع 3 ـ ػثع   نٙع ػاظي ِسؽٚ

َ اٌث١ٍٝ 4   نٙع ِسّع ازّع االِا

ٟ ػدّٟ 5   نٙع ِسّع نؼ١ة ًِغف

  نٙع ِسّع ٔايف ػثعاٌماظؼ ػثعاٌد١ًٍ 6

ْ اٌك١ع 7   اًٌفا خّاي اتٛاٌمًّا

ُ ػثعاٌطاٌك اٌك١ع 8 ٝ ػثعاٌؽز١ ٖ ػثعاٌؼاع   ػا٠ع

ٓ ِسّع ِسّٛظ نٙاب 9   ػث١ؽ زك

  ػث١ؽ ػثع اٌماظؼ ازّع ػثع اٌّد١ع ِٛقٝ 11

ُ ِسّٛظ 11 ٓ ػثع إٌّؼ   ػث١ؽ ِسّع زك١

ُ ًٔاؼ 12 ٖ ػّاظ اٌكؼ١ع اتؽا١٘   ػؿ

  ػال ػٍٝ ِسّٛظ ِسّع ػثعاٌىؽ٠ُ 13

ُ ػثع اٌغٕٝ اٌك١ع ٠ٛقف 14   ػ١ٍاء اتؽا١٘

ٝ قؽٚؼ 15 ٝ ًِغف   ػ١ٍاء أنؽف ًِغف
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  اٌؿ٘ٛؼ اٌفًٛي اٌٍّسمح قطا  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  خ١ٙاْ اتٛ اٌفرٛذ اٌهاِٟ    األقراغ/

 -ٟ٘ :ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة 

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ٓ قاٌُ ًِغفٝ 1   ػ١ٍاء اٌك١ع زك

ٝ ِسّع فؽج 2   ػ١ٍاء ضاٌع اٌث١ِٛ

  ػ١ٍاء ِسّٛظ ػٍٟ اٌمًاو 3

ٞ اقّاػ١ً 4   ػٙع  ازّع ِسّع اٌّغاؾ

  فاعّح  ِسّٛظ ِسّع ٚفا ق١ٍّاْ اٌدؼة 5

ٞ اٌدؼة 6   فاعّح ازّع اٌك١ع ػٍٝ اٌدٛ٘ؽ

ٟ ِسّع  7 ُ اٌؼرؽتٟفاعّح ِرٌٛ   اتؽا١٘

ٗ ػٍٝ ِسّع اتؽا١ُ٘ 8   فاعّ

ُ ِسّع ٔاخٝ 9 ٗ ِسّع اتؽا١٘   فاعّ

ُ ًٍِر 11 ٜ اتؽا١٘ ٗ ِسّع فٛؾ   فاعّ

ُ اٌؼ١كاٚٞ 11 ٗ ِسّع ِسّع اتؽا١٘   فاعّ

ٝ ِسّع زّٛظ 12 ٗ ِسّع ًِغف   فاعّ

ٝ ؼؾق ِسّع إٌٙعاٜٚ 13 ٗ ًِغف   فاعّ

ٗ ٚز١ع ػٍٝ ػثع اٌماظؼ ق١ٍّاْ 14   وؽ٠ّ

  الٔا ِسّع ِسّع ػٍٝ ظاٚظ 15
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  إٌّرؿج خ . ا  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ن١ّاء عٗ وكاب   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ٟ ػثع اٌؼؿ٠ؿ ػثع اٌفراذ ِسّع خاب اهلل 1   ٌثٕ

ٓ خالي ػؿ٠ؿ ق١عُ٘ 2 ٟ ا٠ّ   ِاؼف

َ ػّؽ ازّع ِكؼع ت١ِٛٝ 3   ِؽا

ٜ ِسّع ازّع 4   ِؽٚج خّاي اٌكؼٛظ

ْ اٌك١ع 5 ٖ خّاي اتٛاٌمًّا   اٌّؽٚ

ٛ اٌدعا٠ً 6 ٖ ِسّع زكٓ اٌك١ع ات   ِؽٚ

ٝ ػثعاٌماظؼ ض١ًٍ 7 ُ ازّع ػثع اٌس   ِؽ٠

ُ اٌههراٜٚ 8 ُ خ١ٙاظ اتؽا١٘   ِؽ٠

ُ قاِر ِسّٛظ تك١ٛٔٝ ػٍٛأٝ 9   ِؽ٠

ٟ ػثعاٌؼاعٝ 11 ٛ اٌّؼاع ُ ِا٘ؽ ِٛقٝ ات   ِؽ٠

ٜ ازّع اٌؼثكٝ 11 ُ ِسّع ؼنع   ِؽ٠

ٛ ٘ؽج 12 ٝ ِسّع ات ُ ِكؼع اٌك١ع ًِغف   ِؽ٠

ٛ غٕاَ ِسّع اتٛ اٌؼ١ٕٓ 13 ٝ اٌث١ٍٝ ات ُ ًِغف   ِؽ٠

ٝ زكٓ تعؼ 14 ٓ ٠س   ِه١ؽج زك

ٓ اٌّىاٜٚ 15 ٝ زافظ زك   ٍِه ًِغف
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  اٌسّؽاٜٚ  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  ٚؼظج ِسّٛظ ػثّاْ   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ُ اٌمظ 1 ٝ اتؽا١٘   ِٕاؼ عٗ ػثع اٌغٕ

ً ِسّع ِؽقٝ ١٘ىً 2   ِٕاؼ ف١ً

  ِٕاؼ ِسّع ؾوؽ٠ا عٍثٗ 3

  ِٕاي ِثؽٚن ػٍٝ ق١ٍُ 4

  ِٕح اهلل خّاي ِسّٛظ ازّع نرا 5

ْ ِسّع يمؽ 6   ِٕح ؼضا ؼِضا

  ِٕٗ اهلل  ضاٌع ِسّع  قؼع  ِؽؾٚق 7

  ِٕٗ اهلل ضاٌع ػٍٝ زكاْ 8

ٝ ػثعاٌفراذ ػثعاهللِٕٗ اهلل  9   يثس

َ ِسّع ازّع إٌث١ؽٞ 11   ِٕٗ اهلل ػاظي ػثعاٌكال

َ ػا٠ع ازّع 11   ِٕٗ اهلل ِعزد ػثعاٌكال

ٓ اٌك١ع 12   ِٕٗ ِسّع اٌك١ع ػثعاٌؽزّ

ُ ػّؽ زكٓ 13 ٓ ػثعاٌسى١   ِٕٝ اٌسك١

ْ ظؼ٠ٚم خؼفؽ 14   ِٕٝ اٌك١ع زكا

ٟ ػثعاٌسك١ة ٔاخٟ 15   ِٕٝ قؼ١ع فّٙ
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

    5ِؽوؿ اٌغفً اٌّرغٛؼ ِح  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (    األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

  ِٕٝ ػثعاٌفراذ ازّع ػثع اٌىؽ٠ُ 1

  ِٕٝ ػؽفاخ ػثع اٌّد١ع ِسّع ػٍٝ 2

ٝ عح ِٛقٝ 3   ِٕٝ ِسّع ػثعإٌث

ً اًٌؽظٞ 4   ِٕٝ ِسّٛظ ػٍٝ ًِثاذ ض١ٍ

  ِٝ عٍؼد ِسّع ػثع اٌس١ّع 5

ٟ ِسّع عٍثح نؽنؽ 6   ِٟ ػٍ

ٖ ػثع اٌّمًٛظ ػغا ِسّٛظ اٌعقٛلٝ 7   ١ِاظ

ً ػثع اهلل ػثع  8 ٖ ٚائ ُ ػ١ٍِٝاظ   اٌؽز١

  ١ِاؼ ضاٌع ػثعاٌثاػث زاِع 9

ٝ ٘الٌٟ 11   ١ِؽٔا نؼثاْ ِسّع ػٍ

ٗ ِسّع ِسّٛظ زك١ٓ 11   ٔاظ٠

ٝ  ِسّع 12   ٔدالء  ِسّع فرس

ٟ لغة تك١ٟٛٔ 13   ٔعا تك١ٛٔ

ٟ لات١ً 14 ٜ اٌك١ع اٌك١ع ػٍ   ٔع

ٜ ا٠ّٓ اٌك١ع ِكؼٛظ ػٌٛ 15   ٔع
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

    2ِؽوؿ اٌغفً اٌّرغٛؼ ِح  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200الدرا رررم ال ديرررد  يشررري م مررر  ثررردا العرربا               

 -ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ (  قؼاظ ِّعٚذ ازّع   األقراغ/

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

ُ زك١ٓ قاٌُ 1 ٜ نؼثاْ اتؽا١٘   ٔع

ٜ عاؼق اٌغؽ٠ة اتٛاٌفرٛذ اًٌاٜٚ 2   ٔع

ٜ ِسّع ازّع ِسّع ػثعاٌؼاي 3   ٔع

ٜ ِسّع اٌك١ع ِسّٛظ ػٍٝ 4   ٔع

ٟ زاِع 5 ٜ ِٛقٝ زّع اهلل ِٛق   ٔع

ُ اٌعقٛلٝ 6 ٜ اتؽا١٘   ٔكّح فٛؾ

  ٔؼ١ّح ِسّٛظ تع٠ؽ ًٔاؼ 7

ٟ ػثعاٌٛ٘اب 8   ٍٔٙٗ ػاظي تك١ٛٔ

  ٔٛؼ قاعغ ػثع اٌس١ّع ِسّٛظ خاظ 9

  ٔٛؼا اٌك١ع أزّع قؼ١ع اٌدٛ٘ؽٞ 11

َ ازّع ػثع اٌكراؼ فؽاج ػ١كٝ 11   ٔٛؼاالقال

ُ ازّع  12 ْ أزّع إتؽا١٘   قؽٚؼٔٛؼا

ْ انؽف ِسّٛظ ِسّع وس١ٍٛ 13   ٔٛؼا

ْ تك١ٛٔٝ ِسّع ػٍٝ اٌثك١ٛٔٝ 14   ٔٛؼ٘ا

ْ ِسّع ػؿخ ِسّع ػثع اٌكالَ 15   ٔٛؼ٘ا
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  جبمعخ كفرالشيخ

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  ازّع ػؽاتٟ ب  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت ثمدر ت ا الموقرح 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( األقراغ/  

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

1  ْ ً اٌك١ع اٌكٕٛؼٔٛؼ٘ا   ِسّٛظ خ١ّ

ٝ قؼفاْ 2 ٝ ػثع اٌّد١ع ػٍ ْ ًِغف   ٔٛؼ٘ا

  ٘اخؽ اقاِٗ ٠ٛٔف ازّع اٌّؽقٟ 3

  ٘اخؽ انؽف اٌك١ع ازّع تعؼ 4

ٛ نؼ١هغ 5 ٜ ػثع اٌؼؿ٠ؿ ات   ٘اخؽ نىؽ

ُ اتٛاٌع٠اؼ 6   ٘اخؽ عا٘ؽ قؼع ػثعاٌس١ٍ

  ٘اخؽ ػثع اٌفراذ ِسّع ػثع اهلل ٔٛفً 7

  ِسّٛظ اتٛضضؽج٘اخؽ ِسّٛظ ازّع  8

ٓ قٍٛع 9 ٛ اٌؼ١ٕ   ٘ثح اهلل ِسّع اٌك١ع ات

  ٘ثٗ ازّع ػثعاٌؽؤف ِسّع اٌهافؼٝ 11

ٜ وهىٗ 11   ٘ثٗ اٌػو١ؽ قؼع اًٌاٚ

ُ قؼع اٌؼك١ٍٝ 12   ٘ثٗ ١ٌٚع اتؽا١٘

ٖ ِرٌٛٝ ض١ٍفٗ 13   ٘عٜ ِسّع ػثع

  ٘ع٠ؽ ٘أٝ ِسّٛظ ػثاـ اقّاػ١ً 14

ٝ ِسّع اٌك١ع زاِع 15   ّ٘كٗ اٌؿغث
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كفرالشيخجبمعخ 

 كليخ الترثيخ      

 التدريت الميدانى

  زضأح خاِؼح وفؽ اٌه١ص  اٌك١ع األقراغ ِع٠ؽ ػاَ ِعؼقح /
 ذس١ح ع١ثح ... ٚتؼع

 

ا أن أتوجرررل  لررم  ررريبيت ا ث ريررر  الشررر ر   0202/0200يشررري م مررر  ثررردا العرربا الدرا رررم ال ديرررد                 

 -ثمدر ت ا الموقرح وثيبنبد الم موعخ الطالثيخ للتدريت كباالتى :ال تقجبل ا طلجخ كليخ الترثيخ للتدريت 

   رياض اطفال  اٌرطـًــى/ اٌفؽلح/ االٌٚٝ 

 51ػعظ اٌغالب/   / اٌثالثاء  ٠َٛ اٌرعؼ٠ة 

 ِهؽف فٕٟ ضاؼخٟ ) ِٓ اٌرؽت١ح ٚاٌرؼ١ٍُ ( األقراغ/  

 -ٚأقّاء اٌغالب اٌّهاؼو١ٓ فٟ اٌرعؼ٠ة ٟ٘ :

 ِالزظاخ االقـــــــــُ َ

  ٕ٘اء ػاعف ازّع ِسّٛظ ًِغفٝ 1

َ نرا 2 ٜ ػثعاٌكال ٜ ض١ؽ   ١٘اَ زّع

  ٚقاَ ضاٌع ق١ٍّاْ ٠ٛقف اٌطٌٟٛ 3

ُ ِسّع قؽزاْ 4   ٚياي اٌك١ع اتؽا١٘

ُ اتٛنؼ١هغ 5   ٚفاء ِسّع ػثع إٌّؼُ اتؽا١٘

َ اتٛػٛف 6   ٚفاء ِسّع ّ٘د ػثعاٌكال

ُ اٌكثىٝ 7 ُ اٌك١ع اتؽا١٘   ٚالء اتؽا١٘

ٜ اٌعتٛؼ 8   ٚالء قاِٝ يثؽ

ٛ نٕة 9 ٓ ات ْ زك   ٚالء ِعزد ِسّع وّاي ؼِضا

ْ ػثعاٌس١ّع ق١ٍُ إٌهاؼ 11   ٠اؼا ػثّا

ُ غاؾٜ 11 ٜ غ١ٕ   ٠اق١ّٓ ضاٌع غاؾ

ٜ ػثعؼتٗ 12   ٠ّٕٝ ػثعاٌؽاؾق فٛؾ

ٓ ياتؽ 13   ٠ّٕٝ ػّاظ ػثعاٌكراؼ ػثعاٌؽزّ

ٝ خؽخف ق١ٍّاْ 14   ٠ؤٔا خؽخف يثس

15   
 

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

للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  17/11/2121: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى األول

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

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

م للفرقت األولى رياض األطفال وللفرقتيه الثالثت  26/2/2122: يبدأ التدريب الميداوى مه األحد  الفص  الدرا ى الثبنى

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

 1م فترة تربيت عمليت متصلت لمدة اسبىع وذلك للفرقتيه الثالثت والرابعت جميع التخصصاث فقط 21/4/2122الخميس 
 

 وتفضلوا ثقجول يبئق االحتراا والتقدير،،،،

 

 رئيس قسا التدريت
 

 

وكي  ال ليخ لشئون التعليا والطالة  

 ورئيس قسا الم بهج  

 

 ي/ محموي اثراهيا عجد العرير(2)أ 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 


