
   

  ���ل �ز	ز ��دي/را
د��وا
�	د ا����ذ 
  …تحية طيبة وبعد

 تكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافقسيادتتشرف كلية التربية بأسوان باختيار   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  حضانة ورياض أطفال         :الشعبةدبلومة مهنية       : الفرقة 

                                                       السالم أكاديمي:المدرسة

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

  االســـــم  م
 �ط� � ���د ر��ن ا�ء  ١

� ا
ط	ب   ٢�� �ر��� ا�ء 

 ا
!	��ء 	��ر ��د ا
 �دق �	د  ٣

 إ�راء �درى ��د ا
��$م أ��د  ٤

�د ا
�)	ظ ��د �  ٤� � أ�ل *��ر ��د ا
�ھ

٦  � أ�	رة �+� ���د �+

 أ�	�/ ��طف ر�-�ن إ��م  ٧

����ت أ	�ن �	د ���د  ٨ 

���/ ر	�ض ��	ن أ��د إ�راھ	م  ٩ 

 *�3د ��د ا
ر�	م �طوا�� ط�	2  ١٠

 *�3د �ط	/ �	د ��د ا
$�ل  

 ر!� �درى زاھ� 	�ن  

 ر-وه أ��د ��د ا
را-� أ��د  

  

  : مالحظات 

  .رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  وافر التحية واالحتراممع 

 /	+�$

*�/ ا
�ر�	/ ا  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  إ����	ل �ز�ر	� ��د ا
�5/را
د��وا
�	د ا����ذ 

  …تحية طيبة وبعد

 تكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافقسيادتتشرف كلية التربية بأسوان باختيار   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  حضانة ورياض أطفال         :الشعبةدبلومة مهنية       : الفرقة 

  العروبة :المدرسة

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

  االســـــم  م
 ��رة أ�و ز	د !��ت أ�و ز	د  ١

٢  �
 ��رة �ر�/ �+	�ن *زو

 ا
ظ�ھر أ��د ���د��ره ��د   ٣

 ��ر ���ود ��ب � ��	ن  ٤

 !	��ء ا��	ن ���د 	�6وت  ٤

 !	��ء 	و�س إ�راھ	م ���د  ٦

 ��8!/ �*	ب ��ن ���د  ٧

��ط�/ ا
زھراء أ��د ���ل أ��د  ٨ 

�	ب  ٩
� �$	د ���د �� 

 �دا ���د ��د ا
��$م ���ود أ��د  ١٠

  � �ورھ�ن � ط)� ���د �	�

  �� ھ�د ��د ا
�9در �و�+� 

 ���د ���د 	��� ا��د  

  

  : مالحظات 

  .رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  مع وافر التحية واالحترام

 /	+�$

*�/ ا
�ر�	/ ا  

     

 

 

 

    

  

  

  

  



   

  ا��
م أآ�د���/�در�/ا
�	د ا����ذ �د	ر 

  …تحية طيبة وبعد

 تكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافقسيادتتشرف كلية التربية بأسوان باختيار 

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  نادي كمال عزيز/ د.أ: أطفال                المشرفحضانة ورياض  :الشعبةدبلومة مهنية               : الفرقة 

  االربعاء                       : يوم التدريب                    )   ع.د ١: (رقم المجموعةالسالم أكاديمي                                :المدرسة

  االســـــم  م
 ا�ء �ط� � ���د ر��ن  ١

� ا
ط	ب   ٢�� �ر��� ا�ء 

 ا
!	��ء 	��ر ��د ا
 �دق �	د  ٣

 إ�راء �درى ��د ا
��$م أ��د  ٤

�د ا
�)	ظ ��د �  ٤� � أ�ل *��ر ��د ا
�ھ

٦  � أ�	رة �+� ���د �+

 أ�	�/ ��طف ر�-�ن إ��م  ٧

����ت أ	�ن �	د ���د  ٨ 

���/ ر	�ض ��	ن أ��د إ�راھ	م  ٩ 

١٠   � ط�	2*�3د ��د ا
ر�	م �طوا�

 *�3د �ط	/ �	د ��د ا
$�ل  

 ر!� �درى زاھ� 	�ن  

 ر-وه أ��د ��د ا
را-� أ��د  

  

  : مالحظات 

  .رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  مع وافر التحية واالحترام

 /	+�$

*�/ ا
�ر�	/ ا  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  ا���و��/�در�/ا
�	د ا����ذ �د	ر 

  …تحية طيبة وبعد

 تكم لتــدريب طــالب التربيــة العمليــة هــذا العــام، وســوف يبــدأ تــدريبهم العملــي يــوم األحــد الموافــقســيادتتشــرف كليــة التربيــة بأســوان باختيــار 

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

  زكريا عبد الغني/ د.أ: حضانة ورياض أطفال        المشرف :الشعبةدبلومة مهنية                           : الفرقة 

  األثنين                       : يوم التدريب                             )  ع.د ٢: (رقم المجموعةالعروبة                           :المدرسة

  االســـــم  م
 ��رة أ�و ز	د !��ت أ�و ز	د  ١

٢  �
 ��رة �ر�/ �+	�ن *زو

 ��ره ��د ا
ظ�ھر أ��د ���د  ٣

 ��ر ���ود ��ب � ��	ن  ٤

 !	��ء ا��	ن ���د 	�6وت  ٤

 !	��ء 	و�س إ�راھ	م ���د  ٦

 ��8!/ �*	ب ��ن ���د  ٧

��ط�/ ا
زھراء أ��د ���ل أ��د  ٨ 

�	ب  ٩
� �$	د ���د �� 

 ا
��$م ���ود أ��د�دا ���د ��د   ١٠

  � �ورھ�ن � ط)� ���د �	�

  �+� � ھ�د ��د ا
�9در �و�

� ا��د ���د ���د  ��	 

  

  : مالحظات 

  .رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  واالحتراممع وافر التحية 

 /	+�$

*�/ ا
�ر�	/ ا  

     

 


