
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  السمع وضعاف للصم الثانوي األمل /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر 

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  خاصة تربية:الشعبة                                                       دبلومة مهنية: الفرقة

  عبير الدسوقي/ د.أ: المشرف                                     السمع وضعاف للصم الثانوي األملالمدرسة 

  األثنين: يوم التدريب                                                  )       ع.د ١: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 ا��	�م ���د أ��ن إ�راھ�م ١

٢   ��دة ادر�سا�رار ����

 ا�رام ���� ���د ���د ٣

� ���د ٤��� ا�رام ���د 

 ا�زھراء ��� ���د أ��د ٥

 ا�����ء �رزوق ��و�� "�!م ٦

 ا��ت ���د ���د ���د ٧

 ا�& ا�راھ�م أ��د ��و�� ٨

 إ	راء إ�راھ�م �	ن �'��ن  ٩

 إ	راء �)� ا�د�ن ��د ا���م أ��ز�د  ١٠

  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /بإبالغ السيد األستاذ الدكتوربرجاء التكرم *  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

      

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ا��ر�� ا�+�ر� /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر 

  …تحية طيبة وبعد

تتشــرف كليــة التربيــة بأســوان باختيــار ســيادتكم لتــدريب طــالب التربيــة العمليــة هــذا العــام، وســوف يبــدأ تــدريبهم العملــي يــوم األحــد الموافــق 

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

          تربية خاصة :الشعبة                                                                 الدبلوم:الفرقة 

  منصور  محمد السيد/ د.أ:المشرف                                                      التربية الفكرية:المدرسة 

  الثالثاء: يوم التدريب                                                     )ع .د ٢(: رقم المجموعة

 االســـــم م

١ �� إ	راء �	ن ��د , �

 إ	راء ر�/�ن ��د ا��.�ود ��د ا�-!� ٢

٣ �� إ	راء ط& ا��د ��د , �

 إ	راء ��دل ���د ��د ا����م ٤

 إ	راء ��د ا�!��ر ���د �	ن ٥

 �(��ن ��د ا�!(�مإ	راء �و	ف  ٦

 إ�)�م ��د , ���د ا�	��ن ٧

 إ���ن �4ح ا�د�ن �	�!� �و	� ٨

 إ���ن ��� ���س د!دراوى ��د ا�(�ط� ٩

١٠  �� إ���ن ���د ط�ھر �

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة  له صلة

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
�م ا��7دا�6 ا
�ل /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر �  ا�	�8 و/(�ف �

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

          تربية خاصة:الشعبة                                                           الدبلوم:الفرقة 

 مدحت الطاف عباس/ د.أ:المشرف        ا���� و���ف ��� ا�
	�ا��� ا��� :المدرسة 

��ء: يوم التدريب                                          )ع .د ٣(: رقم المجموعة �  ا��

 االســـــم م

 أ�4م أ��د �رزوق �رح ١

 أ��د *��ر �	ن ���د ٢

 أ��د ���د �	ن ��	�ح ٣

 أ	�� ��د ا��و*ود ���د �(وض ٤

 أ	��ء ا	����ل ��� أ��د ٤

 أ	��ء �	ن ��ط+� ���ب ٦

 أ	��ء ���ود ��� ا�د�ن أ��د ٧

 أ�!� ا��ن ��د ا�+��ح ا��ن ٨

 أ�!� ���ر ا�راھ�م أ��د ٩

 أ�!� !ور ��د ا�.�در أ��د  ١٠

  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /الدكتوربرجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ *  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ا��ر�� ا�+�ر� /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر 

  

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  تربية خاصة :الشعبة                                                                     الدبلوم:الفرقة

 سلمى محمود حسن /د.أ:المشرف                             ا�	!
�� ا�#"! �:المدرسة 

  ا�ر
��ء: يوم التدريب                                                    )    ع.د ٤: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 أ��رة ط�رق ��ط+� ���د ١

 أ��رة ���� ���د درو�ش ���ود ٢

 أ��رة �و	ف أ��د ر/وان ٣

 أ��ره �*�*� ��د ا�رازق �و	� ٤

 أ�و ا�	(ود ���د ��� �	ن ٤�	� 

�� أ��د ا�	�د ٦� �	� 

 *)�د �'��ن ���د ���ر ٧

 =��د ���د 	����ن أ��د ٨

 ا��-�رد��ء ���ود �زا�د�ن ���د  ٩

 ��د ا�رازق" ���د ا�	�د"د�!�   ١٠

  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ا�()ر ���"#)'�& /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر 

  

  …تحية طيبة وبعد

تتشــرف كليــة التربيــة بأســوان باختيــار ســيادتكم لتــدريب طــالب التربيــة العمليــة هــذا العــام، وســوف يبــدأ تــدريبهم العملــي يــوم األحــد الموافــق 

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

          بية خاصةتر :الشعبة                                                                      الدبلوم:الفرقة

  جيهان محمد بكري/ د.أ:المشرف                                                  ا�()ر ���"#)'�& :المدرسة

��ء: يوم التدريب                                                        )  ع. د ٥(:رقم المجموعة �  ا��

 االســـــم م

 ا�!�دى ��د ا��ط�ف	��& ا�و ا��*�ج  ١

 ��ھ!دة ھ��م �راج �*�ج ٢

 �روق *��8 أ��د ا	����ل ٣

 �)د أ��د *4ل ا�د�ن ���د ٤

 ���ود ) ���دا��7ن (����ء ���ود  ٤

����� أ��د" ز�ن ا�(��د�ن"���ح  ٦ 

�+�ء��د ا�*��ر 	�د ا��د ٧ 

 /�� !�وى ���د ���ود ٨

�6 ���د أ��د ط�ھر ٩�� 

�ر   �!�  �'��ن أ��د���6

  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ا�!ور ����+و��ن   /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر 

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  تربية خاصة: الشعبة   مهنيةدبلوم الال: الفرقة                              تربية خاصة: الشعبة   دبلوم المهنيةال: الفرقة 

  ا�()ر ���"#)'�&:  المدرسة           ناهد عوض/ د: المشرف               ا�()ر ���"#)'�&:  المدرسة

  ا�.��-:  يوم التدريب)   ع.د ٦: (رقم المجموعة                          ا�,�:  يوم التدريب)   ع.د ٦: (رقم المجموعة

 االســـــم م االســـــم م

 �(�ذ 	(د 	�ف ا�د�ن �	ن ١ د�!� أ��د �ط� , ��د ا�	4م ١

 , �	�م ا�د�ن �د�� ���د ٢ د�!� ��دى �و	ف �(وض ٢!� 

 �!ت , ���ل �	ن *�دو ٣ را!�� أ��د ��د ا�وھ�ب �	ن ٣

 �!� ��دى ��ط+� ���د  ٤ ر/� ر�/�ن أ��د �	�ن ٤

 �!� ���د أ��د ���د ٤ ���) 	(د ز"�ول(ز�!ب 	��ر  ٤

� ٦ ز�!ب ���د ��د ا�دا�م ���د ٦��� �)� 	�د �!�ور 

 !*4ء �*�*� �	�ن ���ود ٧ 	�ر ر�/�ن ذ�� �	�ن ٧

 !دا ط�رق ���د �	ن ٨ 	(�د ���د ���ود �	�ن ٨

 !دا ���ود ���د ��ر ٩ )ا�و ا�و��(	��ح ���د ��� ا�د�ن  

����ن 	  ا�راھ�م!ر��ن 	�د ا��د    	��ح ��	�ن *�(

 !�وى ر�/�ن =��ل �را��     

 !ورا��د ا��ر �و��ق ���د ا�ط�ھر     

      

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
�م ا��7دا6? ا
�ل /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر �  ا�	�8 و/(�ف �

  

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  تربية خاصة: الشعبة                                                                 دبلوم المهنيةال: الفرقة 

  ����ء أ�و ا���د /د: المشرف                              ا���� و���ف ��� ا�
	�ا�/ ا��� :المدرسة

  ا�ر
��ء: يوم التدريب                                                               )  ع.د ٧: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 ���� ���د�ز�زه ���د  ١

���ء أ��د �	ن �رج , ٢� 

 "�دة �*دى ا�راھ�م ا�و ا�(�ون ٣

 ��ط� ا�زھراء ز�ر�� �'��ن أ��د ٤

٤ �� ��ط� أ!س ��د ا�وھ�ب �

 ��ط� ���ود ��� ا�د�ن أ��د ٦

 ��!� ا�	�د ��د , �'��ن ٧

 ���د أ�و ز�د) أ��د ا��!�(���د  ٨

 ���د ��د ا�	4م ���د أ��د 

 ���د �ر��@��	� �ر�� 

 �روة ا�طرا��	� �	�ن ���د 

 �روه ��د ا�!(�م ��د ا�	4م ���د 

  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
�م ا�'�!وي ا
�ل /�در	ا�	�د ا
	��ذ �د�ر �  ا�	�8 و/(�ف �

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  إرشاد نفسى        :الشعبة                                                                         الدبلوم:الفرقة

  سيد محمد أحمد/ د.أ: المشرف                             ا���� و���ف ��� ا���2)ي ا��� :المدرسة 

  الخميس: يوم التدريب                                                          )  ع.د ٩: (رقم المجموعة 

 االســـــم م

 ���ود!�رة ���ود ��د ا��!(م  ١

 ھ�*ر ���د ��و�� ���د ٢

 ھ� ���د ���ود �	ن �د!� ٣

 ھدى إ�راھ�م أ��د أ�و ز�د ٤

 ھدى �	ن ���ود �	�ن ٤

 ھدى 	�د ���� ا��د ا����!� ٦

 ھد�ر أ�رف ���د ا��د ٧

 و��ل ��د ا�رازق ��د ا�ر	ول ���د ٨

 و7ء �	ن �درى �	ن  ٩

 و7ء ��رى أ��د دھب  

 B!�وى ��	��ن ر�/�ن أ��د  

 �و	��!� ا��!�وس �!�   

   

   

   

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �� ا��ر�� ا�(�!*�  

  


